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Resumo 

A população evangélica apresenta um crescimento acelerado, o que aumenta a influência política e 

midiática desse grupo religioso. Com uma postura que delimita uma separação entre igreja e “mundo”, os 

fiéis buscam influenciar/converter o maior número possível de pessoas. Entre as denominações de maior 

sucesso está a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), a qual, tendo iniciado a campanha no Brasil, já 

atua em mais de 80 países. Com um forte investimento midiático, a IURD investe em livros, programas 

de rádio, Programas de Auditório, Jornais (Impresso e na TV), Filmes, Séries, Reality Shows, etc.. Entre 

essas mídias, a Escola do Amor (Love School), um programa televisivo que tem também um canal no 

Youtube, destaca-se ao introduzir uma pedagogia no que se refere aos relacionamentos. Com lições sobre 

diversos aspectos da vida conjugal, tem como público alvo casados, namorados e solteiros. A Escola do 

Amor se tornou um sucesso, com milhares de usuários participando de eventos presenciais e também na 

internet. Apresentando um grande interesse pela vida sexual dos membros, a IURD utiliza a Escola do 

Amor para combater a crescente secularização da sociedade, a qual traz valores diferentes dos da igreja. 

O presente estudo visa compreender a maneira como os valores da IURD são transmitidos aos membros 

através do Love School, com um foco na maneira como esses ensinamentos e expectativas são passados 

de maneira muitas vezes sutil. A pesquisa mostrou que os valores passados pela Escola do Amor visam, 

na maior parte das vezes, incentivar os fieis a seguirem valores tipicamente conservadores, valorizando 

sobremaneira o caráter de investimento e lucro proveniente de uma relação amorosa.  

Palavras Chave: Igreja Evangélica; IURD; Love School; Valores; Conjugalidade   

Abstract 

The evangelical population is growing fast, and so is its political influence. With an approach that sets 

them apart of other groups, considering them “secular”. The church members try often converting them. 

Among these preachers, the Universal Church of the Kingdom of God (UCKG/IURD) is a very 

successful church that invests a lots on books, TV shows, Radio, etc. Among those forms of media, the 

Love School, a Tv Show hosted by IURD TV Channel, aims to teach how people should relate. With a 

range of lessons on how to live a single or married live, the Love School has become a huge success, with 

thousands of users watching and participating on its events. Showing great concern on how the single 

people deal with sexual matters, this show has traditional values that are forced to share space with a 

powerful secular society. This study aims to understand the way the IURD’s values are transmitted 

through the Love School and how its teachings and expectations may affect church members. The 

research showed that the Love School influenced their students to attain to strict Christian values, 

emphasizing that relationships are all about investment and profit.  

Palavras Chave: Evangelical Church; IURD; Love School; Values; Conjugality   
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Motivação 

Aos 18 anos, quando entrei no curso de psicologia na universidade federal de 

Sergipe, logo fui enquadrado como conservador, careta e inadequado. Acreditava em tudo 

que a bíblia dizia e acreditava na santidade dos meus superiores eclesiásticos. Além disso, 

via a igreja como um lugar acolhedor, fonte de carinho, atenção e reconhecimento. Eu 

Sentia Deus falar ao meu coração e me preparava para tornar-me pastor e ganhar muitas 

almas para Jesus. Ao longo da graduação fui questionado muitas vezes sobre minhas 

crenças religiosas, percebendo logo cedo que ainda não estava preparado para lidar com 

muitas das provocações feitas por professores doutores. Me sentia triste, um homem de 

Deus que não era digno de representar um ser que tudo sabe, tudo vê e tudo pode.  

Ao completar dois anos do curso de psicologia, resolvi entrar então em um curso de 

formação para pastor. Sendo mais específico, um centro de treinamento bíblico, o qual 

oferecia uma formação de dois anos, abrindo portas não só para um maior conhecimento 

daquilo que acreditava, mas também poderia me render um futuro como pastor. Ao entrar 

no curso bíblico, me deparei com uma crítica constante a todas as outras denominações, as 

quais ora se posicionavam contra a vontade de Deus, ora interpretavam erroneamente 

versículos bíblicos centrais. Além disso, eram apontados erros de tradução (o que põe em 

cheque a divina inspiração de quem traduziu a bíblia para o português) que coexistiam com 

uma alienação doutrinária, argumentos de autoridade, violência institucional contra 

membros que não se adequavam as normas e um poder centralizado que não podia ser 

questionado com argumentos racionais. 

Ao concluir o curso, já estava desiludido com a hipocrisia, a falta de bom 

senso/argumentos racionais e a crítica a uma suposta ciência que mal sabiam descrever, mas 

que criticavam ferrenhamente. Esses e outros motivos culminaram em uma progressiva 

desidentificação com o a doutrina evangélica, o que tornou o ambiente da igreja pouco 

reforçador. Em questão de poucos meses após concluir a formação em psicologia deixei de 

ser frequentador.  

Agora, mais de 6 anos após essa decisão, me encontro novamente no seio desse 

grupo, mas dessa vez apenas com fins acadêmicos, pesquisando sobre a vida amorosa de 

uma parcela desse grupo que fez parte da minha vida por mais de 8 anos. Por esse motivo, 

acredito me encontrar atualmente num lugar privilegiado na pesquisa desse grupo, uma vez 

que, não me identificando com a doutrina, conheço bem os efeitos dela na vida cotidiana. 

Felipe 
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"A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição"(1 Timóteo 2:11) 

“Mulheres, sejam submissas a seus maridos, pois assim convém a mulheres cristãs.” - 

(Colossenses 3, 18) 

"Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas 

que esteja em silêncio" - (1 Timóteo 2:12) 

 “O homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e o reflexo de Deus, a 

mulher, no entanto, é o reflexo do homem. Porque o homem não foi tirado da mulher, 

mas a mulher do homem. Nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher para o 

homem.” - (1 Coríntios 11, 7-9) 

 “Não se entregue a uma mulher, para que ela não o domine”. (Eclesiástico 9, 2) 

“Isso vende, pois as pessoas são ignorantes no assunto, e assim abrem a mente para 

muitas besteiras. Cuidado com o que você traz para dentro da sua mente e de seu quarto. 

Nem tudo o que está nas revistas (aliás quase nada) é bom para você” -  (Cardoso, 2012 

p. 215) 
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Introdução 

Segundo os dados do IBGE de 2000, a fé católica respondia por 95,7% das 

respostas dadas às entrevistas no ano de 1940. Segundo essa mesma fonte, no ano de 

2000, esse número caiu para 73,5%. Tomando esse mesmo período como base, a 

religião evangélica, que no mesmo ano de início tinha números quase inexpressivos no 

Brasil, alcançou no ano de 2000 mais de 15% das respostas (IBGE, 2000).  

Não parece existir uma resposta fácil para o porquê desse aumento na população 

evangélica, que até aquele momento já ultrapassava os 26 milhões de adeptos. Entre o 

ano de 2000 e o ano de 2010, a população evangélica aumentou 61%, alcançando, nesse 

ano de 2010, a marca dos 42 milhões de fiéis (IBGE, 2010). 

A igreja evangélica vem ocupando um lugar de destaque nas pesquisas das 

ciências sociais, principalmente quando há uma relação com as eleições de candidatos. 

A inegável propaganda partidária presente dentro das igrejas chama a atenção de muitos 

pesquisadores, principalmente por causa dos surpreendentes resultados que ficam ainda 

mais visíveis com a presença da “bancada evangélica”. A abordagem intensiva da igreja 

evangélica nas eleições é apontada por Oro como uma luta contra a corrupção na 

política de uma maneira bastante religiosa, semelhante a uma batalha espiritual contra 

um “mal que permeia a política nacional”. 

“...ela traz para o campo político e para a construção de sua representação 

política, elementos doutrinários e discursivos próprios do campo religioso, 

reproduzindo um procedimento comum aos evangélicos, qual seja, 

“religiogizar o político ...  Por isso mesmo, conclama o povo de Deus a eleger 

“homens e mulheres tementes ao Senhor Jesus [...]” (subentende-se 

evangélicos)” (Oro, 2003 p. 57)  

A diversidade e expansão das igrejas evangélicas é bastante visível. Esse 

fenômeno social, cada vez mais presente no cotidiano brasileiro, tem uma crescente 

influência na cultura e mídia nacionais, gerando um novo tipo de consumidor. O 

evangélico consumidor é cada vez mais valorizado pelo mercado, o qual vem 

publicizando a venda de “produtos evangélicos” não só nas madrugadas ou na TV 

fechada (Pay per View) como antigamente, mas também em horários nobres na TV 

aberta. A Som Livre (Gravadora Brasileira), por exemplo, comercializa CDs e DVDs de 

música gospel, criando um slogan próprio para atingir esses consumidores: “Você 

adora, a Som Livre toca”. 
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A presença desses produtos tem como provável causa o aumento do poder 

aquisitivo dos fiéis e também o crescimento desse grupo de uma maneira geral. Outro 

fator relevante no contexto específico da igreja evangélica é o fato de que muitos 

membros se negam ou limitam a compra de outros gêneros musicais, filmes e livros que 

não sejam gospel. Essa postura, bastante comum em muitas denominações, sejam elas 

pentecostais, tradicionais ou neopentecostais, delimitam uma separação que é bastante 

comum nos discursos e representações sobre a igreja evangélica: a distinção entre a 

igreja e “mundo” (Secular X Divino).1 

O fenômeno da conversão, que automaticamente transforma um mero visitante 

em membro da religião (e, pelo menos em tese, transforma completamente o 

pensamento, comportamento, as prioridades e o estilo de vida do mesmo), introduz ao 

convertido outras formas de subjetivação, o que pode levar o mesmo a mudanças 

grandes de comportamento. 

 “Assim, ser pentecostal é muito mais do que passar a ter fé em algo em que 

antes não se acreditava, é necessário aderir a um sistema simbólico, uma escala 

de valores, mudar de comportamento, de estilo de vida e de visão de mundo” 

(Cerqueira-Santos, 2004 p. 90). 

A imersão no sistema simbólico evangélico pode trazer diversas mudanças a 

nível “moral” e sexual, uma vez que a igreja demonstra uma grande preocupação com a 

vida sexual dos membros, dedicando-se à regulação dos desejos e à domesticação dos 

prazeres (Dantas, 2010).  

“As igrejas pentecostais herdaram da reforma protestante a preocupação com a 

vida privada de seus membros, assumindo a responsabilidade de moralizar e 

regulamentar a sexualidade de cada um deles” (Dantas, 2010 p. 54). 

 

A igreja evangélica, inserida nesse contexto contemporâneo de “sexualização” 

dos relacionamentos amorosos pré-maritais, vê-se diante de um desafio aparentemente 

impossível: Ensinar, na atualidade, valores morais sexuais que envolvam estabilidade e 

castidade nas relações pré-maritais. Considerando o comportamento sexual 

contemporâneo como um problema que pode comprometer a “saúde espiritual”2 dos 

                                           
1 Secularização é o processo de transformação ou passagem de coisas, fatos, pessoas, crenças e 

instituições, que estavam sob o domínio religioso, para o regime leigo. 
2 A ideia de saúde espiritual pressupõe que todas as pessoas têm em relação ao mundo espiritual uma 

conexão, da qual dependem para não serem atingidas no mundo material por enfermidades e até mesmo a 

morte. Além disso, essa “saúde” será usada como base no dia em que todos supostamente prestarão 

contas a Deus ao morrer, podendo acabar indo parar no inferno. 
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membros, investe muito em práticas que promovam a abstinência, o autocontrole e a 

submissão às autoridades religiosas. 

“Desde a década de 80 do século XX, ploriferam as publicações evangélicas 

que abordam o comportamento sexual de jovens solteiros e a intimidade dos 

cônjuges. Orientações são fornecidas ao público religioso que não sabe o que 

fazer com seus desejos. A sexualidade é alvo da moralização pentecostal” 

(Dantas, 2010 p. 53). 

A sexualidade deve ser então regulada, limitada e em alguns contextos até 

evitada. O sistema simbólico onde o membro da igreja agora se encontra traz consigo 

diversos valores, os quais o guiam para aquilo que é bom, justo, belo e verdadeiro: 

“A espiritualidade propicia uma visão de mundo que dá sentido aos 

acontecimentos do dia a dia e ao modo de vida, e pode guiar uma série de 

decisões sobre o que o ser humano pode ou não fazer da sua vida” (Cerqueira-

Santos, 2008 p.13) 

O casamento aparece como único e legítimo espaço para o exercício da 

sexualidade. Diferentemente da igreja católica, o sexo não é destinado apenas à 

procriação. O prazer no casamento é permitido. Mas nem todas as formas de expressão 

da sexualidade são permitidas, sendo o sexo vaginal o único admissível (Dantas, 2010). 

“Sistemas de controle são acionados para restringir o prazer e impedir a plena liberação 

da sexualidade. O que não é convencional precisa ser reprimido. Autoriza-se pois o 

prazer, desde que seja comportado. O sexo não pode ultrapassar os limites da decência” 

(Dantas, 2010 p. 73). 

O sexo extraconjugal é considerado ilícito, ilegal, pecado. Tal preocupação é 

expressada pelas maneiras que se conceitua e se lida com o pecado, o qual muitas vezes 

é associado à ideia de contaminação, sujeira, demonização e impiedade (Messias, 2010). 

“As representações do sexo fora do casamento estão associadas à ideia de 

pecado, contaminação e sujeira. Como aponta o relato dos sujeitos, ao se 

relacionar sexualmente com alguém antes de casar, o indivíduo fica 

“contaminado” espiritualmente.” (Dantas, 2010 p. 74) 

 A liderança de algumas igrejas evangélicas, representando como conceitua o que 

considera pecado, o descreve majoritariamente como um desvio a um padrão/caminho 

pré-estabelecido, algo como atingir uma meta, o que é traduzido na principal forma de 

descrever o pecado: “Errar o Alvo” (Messias, 2010). Os pastores das igrejas evangélicas 

assumem então uma dupla função. Ensinar aquilo que consideram o “caminho da 

salvação” e trabalhar e promover o autogerenciamento da vida espiritual de cada um. 

Tal postura reguladora não parece ser percebida como negativa na maioria dos casos: 
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 “O discurso eclesiástico que normatiza e regula a vida sexual e afetiva dos 

fiéis é transparente, direto e assertivo ... A postura reguladora da igreja é 

elogiada e aprovada por parte dos jovens, que a consideram demonstração do 

cuidado institucional com a vida afetiva e sexual dos fiéis” (Dantas, 2010 p. 

57) 

Tal posicionamento mostra uma visão positiva das influências da igreja. 

Segundo os fiéis, as normas não são obrigatórias, eles as seguem sem imposição 

(Dantas, 2010). Os membros da igreja geralmente não só aprovam as intervenções da 

igreja na vida pessoal deles como também voluntariamente às procuram, agendando 

conversas com pastores auxiliares. A “confissão evangélica”, que acontece nesses 

encontros, é diferente da católica, uma vez que a primeira não é obrigatória. Porém, com 

frequência o fiel revela ao pastor detalhes da vida sexual e dos desejos enquanto pede 

orientação religiosa (Dantas, 2010). 

 “A religião pode, então, influenciar a vida das pessoas de forma multifatorial, 

sendo que a formação de uma rede social e a consolidação de normas morais 

devem estar presentes. Tais normas desenvolvem-se no sentido de ditar valores 

sobre o que é certo ou errado, bom ou ruim, bem ou mal, digno ou indigno etc., 

que orientam e motivam as ações humanas. Tais valores, portanto, direcionam 

a maneira como os desejos humanos podem ser julgados e guiados para 

caminhos tidos como positivos” (Cerqueira-Santos, 2008 p.22). 

 

Justificativa – Levantando a hipótese de um Conflito 

A profunda preocupação da igreja evangélica com a conjugalidade dos membros 

vai na contramão dos comportamentos amorosos e sexuais contemporâneos, o que 

levaria, supostamente, os membros da igreja a uma infinidade de maneiras de 

relacionarem-se. A igreja evangélica, com características doutrinárias cristãs rígidas e 

muitas vezes “ortodoxas”, apresenta ao mesmo tempo relacionamentos extraconjugais, 

sexo pré-marital (o que pode incluir uma gravidez não planejada) e outros 

comportamentos desviantes. O que leva um membro a tornar-se alguém que vá de 

encontro a essas normas e padrões de conduta, ou seja, na linguagem evangélica, um 

“desviado”? Esse ato é libertador ou somente uma prévia de um “re-aprisionamento”? 

Entre o puritanismo e a liberdade sexual contemporânea, o campo amoroso da igreja 

evangélica parece ser um dos mais diversificados, o que me motivou a estudar a questão 

da conjugalidade com mais profundidade. 
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Questão de Pesquisa 

A Igreja Universal, assim como outras, apesar de ter doutrinas próprias no que 

concerne aos relacionamentos amorosos, vive num mundo de influências seculares. Os 

membros evangélicos relacionam-se não só entre si, mas também com não-evangélicos. 

Dentre as influências doutrinárias da Igreja Universal no que se refere à 

relacionamentos amorosos destaca-se a “Escola do Amor” (Love School3). Sendo esse 

programa comprovadamente impactante na conduta dos membros da igreja; como os 

ensinamentos e princípios do programa influenciam a conjugalidade dos membros?, 

Quais são as expectativas do programa Love School em relação aos membros?  Qual é a 

visão da Igreja Universal à respeito dos comportamentos que vão de encontro às 

normas? 

Objetivo Geral 

Analisar e explicitar as diversas noções/concepções de conjugalidade na IURD e 

suas expectativas em relação aos relacionamentos amorosos dos membros, tomando 

como base os ensinamentos da Escola do Amor (um programa televisivo da Igreja 

Universal), o qual visa influenciar a vida de solteiros, casais de namorados ou mesmo já 

casados, ressaltando o papel das doutrinas e/ou lideranças institucionais. 

Objetivos Específicos 

 Investigar os conceitos de conjugalidade, amor e família adotados pela Escola do 

Amor; 

 Analisar as regras definidas pela igreja no que concerne à conjugalidade (noções 

de relacionamento, monogamia, virgindade/castidade, divórcio, recasamento, 

família); 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Os aspectos do programa são explicados no capítulo “O Programa Love School – Origens”. 
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Capítulo 1 – As Muitas Faces do Amor: Dos Gregos aos Nossos Dias, 

uma Visão Histórico-Sistemática 

A variedade de definições para a palavra “amor” parece ser tão grande e variada 

como também é a humanidade. A pesquisa e a busca por informações científicas nessa 

área parece ser dificultada pela banalização desse assunto. Como procurar dados dentro 

dessa grande produção existente? Como selecionar o que vale a pena ser mencionado? 

Acredito que a melhor forma de dar uma solução para essas questões é selecionar 

historicamente os grandes autores e pensadores de cada época e procurar como os 

mesmos definiram/descreveram essa questão na vida pessoal deles.  

O texto em seguida segue para o caminho da modernidade, com as pesquisas 

empíricas e o método científico, a observações de casais, o auto relato e os depoimentos 

de estudos de caso de pesquisadores da área de humanas. A conclusão do texto se dá no 

que se refere a contemporaneidade ou pós-modernidade, a qual refere ao que Bauman 

(2005), chama de Vida líquida, onde não se têm mais segurança nas relações ou mesmo 

sobre si mesmo. Não se tem mais estabilidade interna como se tinha a algumas décadas 

antes. O que esperar do futuro então? 

A história da família e da conjugalidade não apresenta qualquer forma de 

linearidade ou evolução. Sempre houve diversas mudanças e adaptações a um mundo 

que nunca permaneceu estático. Tais mudanças da sociedade, principalmente por fruto 

de mudanças econômicas, sociopolíticas ou ideológicas, trouxeram novas maneiras de 

relacionar-se, não eliminando, no entanto, as versões “desatualizadas” de se relacionar.  

As mudanças muitas vezes foram sucedidas de “retornos” a versões já “ultrapassadas” 

de conjugalidade, porém, com diferenças pertinentes à cada contexto. Nunca se 

esgotando, tal movimento ainda existe, com novas versões de conjugalidade sendo 

criadas (Araújo, 2002). 

No que se refere a estrutura, pode-se dizer que os relacionamentos na idade 

antiga e média parecem possuir três principais modelos, cada qual sendo mais popular 

de acordo com as circunstâncias e necessidades sociais de cada momento. Os períodos 

mais conturbados e bélicos parecem ter favorecido as ligações familiares “de sangue” 

(parentesco) em muitos momentos ao longo da história.  Fonte de segurança, tal 

instituição ajudava aos patriarcas e líderes do estado a regularem os comportamentos 

dos membros, os quais, na ausência da polícia, vigiavam uns aos outros. Por outro lado, 
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em momentos em que o estado se mostrava mais forte, com lideranças mais estáveis e 

em que a possibilidade de guerra fosse menor, a liberdade individual passava a ocupar 

uma posição de maior importância e os laços de sangue pareciam afrouxar-se. 

1.1 Da Antiguidade ao Século V 

a) Relacionamentos na Cultura Grega e Legado Ocidental 

 

“Quem não fugiria com horror, como de um monstro e um 

espectro, de um homem surdo a todos os sentimentos da natureza, sem 

nenhuma paixão, tão inacessível ao amor, (...) que não faz questão de 

ser amado, que não ama ninguém... que condena como insensato tudo 

o que se faz na vida, de tudo escarnece? Tal é o retrato do animal que 

passa por sábio perfeito... que cidade quereria fazer dele seu 

magistrado, que exército o desejaria por general? Digo mais, que 

mulher suportaria tal marido, que anfitrião convidaria tal hóspede, que 

criado poderia tolerar um tal patrão? Não seria preferível escolher ao 

acaso um (...) a quem nada de humano fosse alheio?” (Cardoso, 1988 

P. 464) 

A cultura Greco-romana é uma das principais influências da cultura cristã 

contemporânea. Tal influência provém principalmente da influência que a cultura grega 

teve na igreja católica medieval, a qual, através da mitologia católica, traz o Apóstolo 

Paulo, cidadão romano, como um estudioso da cultura daquele momento histórico. 

Escrevendo grande parte do novo testamento bíblico (através, é claro, da mão dos 

padres e monges copistas), Paulo não o fez sem utilizar a mitologia, a tragédia ou 

mesmo a religião Greco-romana como referências. Para aqueles acostumados com a 

leitura da bíblia, facilmente podem achar que Platão ou Aristóteles estavam “inspirados” 

por forças divinas, quando os mesmos descreviam o mundo das ideias (Platão), as mais 

diversas formas de amor e amizade descritas por Aristóteles (Eros, Ágape e Filia), ou 

mesmo a condenação da Homossexualidade que fica clara nas obras Platônicas. 

A constatação óbvia de que os textos gregos e romanos existiam centenas de 

anos antes do Apóstolo Paulo nascer são provas mais que suficientes de que muitos dos 

pilares em que a religião cristã se apoia são na verdade, nada mais que versões 

atualizadas de muitos conceitos gregos e romanos. Esses conceitos, brevemente 
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descritos a seguir, são uma maneira breve de falar dos frutos da tradição e formação do 

homem grego. 

As muitas discussões a respeito da paixão ou das forças que nos movem ao sexo, 

o amor como algo distinto da paixão só foi ser de fato enfatizado na idade média, por 

influência da igreja cristã. A cultura grega, apesar disso, criou modelos de 

entretenimento e educação que influenciam e motivam tanto a arte antiga quanto a 

contemporânea. Esses modelos, surgiram em Atenas e Esparta, apresentando homens e 

mulheres casando-se principalmente por razões reprodutivas, reservando a paixão para 

os relacionamentos homoeróticos masculinos (Amir, 2001). Em Esparta, a vida do 

homem da classe dominante era tipicamente voltada para o cumprimento de deveres 

cívicos e militares, sendo a constituição de uma família algo secundário (Jaeger, 2003).  

Na Grécia, até aproximadamente 4 séculos antes de cristo, a educação para as 

mulheres era meramente voltada para a criação de filhos e o cuidar da casa. Não 

recebendo a educação dos homens, viviam quase sempre num estado de incultura física 

e espiritual, o que levava a uma inferiorização intelectual e emocional da mulher. Após 

esse período, as mulheres foram lentamente ocupando cargos relacionados à educação e 

religiosidade (Jaeger, 2003). 

A conduta grega possuía um forte caráter religioso, com deuses com traços 

bastante semelhante a humanos. Apesar de atualmente os deuses gregos e as religiões da 

Grécia antiga aparentemente não possuírem mais nenhum adorador ou culto, vão estar 

marcados para sempre na literatura e nas artes (Bulfinch, 2000).  

Os relacionamentos gregos viviam na dualidade das ideologias de dois deuses 

opostos: Apolo e Dionísio. Com o primeiro representando a ordem/regras e o segundo 

representando o hedonismo, uma busca constante da obtenção de prazer (Abagnano, 

2007).  

A teoria lançada por Platão, revelando essa dicotomia, envolve uma tentativa de 

colocar uma ponte entre a maneira apolínea e o dionisíaca de relacionar-se. O dionisíaco 

representante as forças irracionais e entusiasmo inesgotável, trazendo um erotismo com 

todos os abusos e ideais. O apolíneo, por outro lado, traz uma noção de relacionamento 

baseado no esclarecimento moral, na monogamia e na racionalidade. Incompatíveis, 

opostos e concorrentes, essas duas formas de relação dialogam no texto do Banquete, 

separados como entre o Eros Nobre (Urânios - Apolíneo) e o Eros Vil (Pandêmia - 

Dionisíaco) (Jaeger, 2003). 
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A visão Dionisíaca, muito mais popular que a apolínea, defendia que a vida era 

um momento para a realização do homem. A pós-vida, por outro lado, era uma 

subsistência sombria, o que levava a uma grande valorização da vida sensível e sensual. 

Nesse contexto, muitos poetas (sendo historicamente Anacreonte o primeiro deles) 

cantavam e escreviam sobre o dever do homem de desfrutar o momento sem que se 

pensasse bastante sobre o futuro (Dinucci, 2009). 

O homem deveria viver despreocupadamente com o futuro ou o passado, 

vivendo as oportunidades do presente, sendo tolo e insensato aquele que, diante da 

constante possibilidade de aniquilamento, deixasse de colher o fruto da hora (Dinucci, 

2009). A paixão e o Amor foram temas bastante recorrentes na formação e educação 

dos homens gregos, os quais viam no amor uma força unificadora e harmonizadora, que 

acontecia num contexto de amor sexual e na amizade (Abagnano, 2007).  

b) Divisão Clássica do Amor em Eros, Filia e Ágape 

 

O homem grego visava regular e controlar as paixões, considerando o excesso da 

mesma algo que leva o homem a um estado de desmesura, sendo a mesma geradora de 

mal-estar pessoal e cultural. O descontrole provocado pela paixão tornaria inviável a 

vida em sociedade. A paixão grega deveria ser expressa em justa medida, visando a 

transformação da mesma em virtude. (Queiroz, 1999) 

A visão dos gregos do amor até então aparece como um forte sentimento que 

provoca um desejo na alma de possuir aquilo que é bom. A paixão é vista ora como 

loucura ora como bem aventurança, aparecendo como um conjunto de comportamentos 

que envolvem uma certa sujeição, desejo sexual e idolatria do objeto amado. É algo que 

abrange a todos, sejam velhos/jovens e/ou sábios/tolos. 

E como surgiu então a clássica divisão do Amor em Eros, Filia e Ágape? A resposta 

para tal questão é simples. Ela não está na literatura grega clássica. Essa divisão é 

proveniente da tradição cristã medieval, a qual, apropriando-se de conceitos gregos, 

separou o que considerava amor em 3 diferentes aspectos. O amor passou a ser visto 

então como residente na alma, possuindo três dimensões/partes: o estômago, a mente e 

o coração. Cada um respectivamente “morada”  das denominações gregas Eros, Filos e 

Ágape. (Marinoff, 2005) 
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O conceito grego de Eros, por mais que na contemporaneidade seja bastante 

associado a ideia do erótico, no contexto grego se referia a todos os apetites humanos. 

Os mais diversos desejos, sensações e pulsões corporais são frutos da ação do Eros, o 

qual reside, supostamente no estômago. A motivação do Eros é egoísta, é a saciação das 

próprias sensações e desejos. (Marinoff, 2005) 

Eros então age como o elo entre o animal e o divino, ou seja, o primeiro é a 

fonte do desejo sexual, e o segundo, a compulsão pelo sublime, pela sabedoria e pelo 

conhecimento (Luz, 2010). 

“O amante vê o outro como a divindade vê, pois Eros provoca uma 

dissolução total do seu Eu e do outro, permitindo que o Outro não seja 

mais um limite, nem o físico nem o espiritual para sua passagem – o 

amor é justamente onde não há nem Outro nem Eu” (Luz, 2010 P. 33) 

A apropriação cristã do conceito grego Eros tinha um foco estritamente sexual. 

Visando controlar a conduta social humana, a igreja inventou o “amor erótico”, 

contendo as noções de atração, química e magnetismo animal. (Marinoff, 2005) 

Aquele  que é governado pelas paixões é um mero escravo do desejo, buscando 

no “amado”, encontrar e usufruir do maior prazer posssível (Quadros, 2011). A busca de 

satisfação e prazer da paixão é vista, porém, como uma afeição efêmera, a qual, uma 

vez acalmado o desejo, faz como que qualquer pretexto sirva para romper com aquele 

que uma vez foi amado (Luz, 2010). 

A filia (ou Filos), por sua vez, aparece em Aristóteles em 3 formas diferentes de 

motivação para uma amizade, sendo as duas primeiras imperfeitas. As duas primeiras 

formas são a motivação por prazer e a motivação da utilidade. Amizades podem manter-

se basicamente por proporcionarem momentos de diversão, companhia, satisfazendo 

necessidades específicas, etc. Essas amizades por interesse geralmente tem um tempo de 

duração baseado ou no fim da utilidade, a inclusão de situações indesejáveis ou mesmo 

da extinção dos momentos prazerosos envolvidos nos encontros (Quadros, 2011). 

A terceira forma de amor se diferencia das demais por não existir para o que é 

“bom para si mesmo em um determinado momento”, mas sim por desejarem 

mutuamente bem um ao outro. Tal forma de amizade não surge com facilidade, sendo 

necessário para tal tanto tempo quanto familiaridade. Busca-se compartilhar qualidades 

mútuas, numa relação de confiança e afinidade (Quadros, 2011). 
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O Filos, de uma maneira geral, refere-se a uma atração intelectual que 

transforma-se em um tipo de amor. É uma forma de amor que consiste em “amar” algo 

de uma maneira não sexual. Amar o próprio trabalho, certas ideias e conceitos, amigos, 

teorias ou objetos são exemplos de um amor “fílico”. Residindo na mente, o Filos é a 

base da amizade e das mais diversas formas não sexuais de atração interpessoal. 

(Marinoff, 2005) 

A terceira forma de amor é a Ágape. É o amor altruísta que nada pede em troca 

da dedicação que lhe é característica. É um amor que não tem motivações pessoais, 

sempre ajudando e se compadecendo dos necessitados. A sede do Amor ágape é o 

coração (Marinoff, 2005). 

Ágape surge como o amor doação, contrapondo-se ao frequente ciúme de Eros e 

aos tão comuns interesses da Filia. Manifestando-se na caridade e na misericórdia, essa 

forma de amor pressupõe compaixão, perdão e benevolência ilimitados (Quadros, 

2011). 

O dicionário de Cambridge, por outro lado define ágape como “unselfish love 

for all persons. An ethical theory according to which such love is the chief virtue, (…) 

most often used for love in the New Testament” [Amor altruísta que tem como alvo 

todas as pessoas. Uma teoria ética na qual tal forma de amor é uma das maiores 

virtudes, mais frequentemente ressaltada no novo testamento cristão] (Audi, 1999 P. 

14). Tal definição traz o emprego do termo grego na literatura bíblica, sendo um dos 

principais referenciais para aquilo que veio a se tornar o “amor do tipo divino”. 

A teoria da paixão erótica de Platão não apoia o que é popularmente conhecido 

como “o amor platônico”, uma vez que isso designa uma relação puramente espiritual, 

desprovida de atração física. (Audi, 1999). A noção platônica do amor, apesar de muito 

antiga, não desapareceu. O neoplatonismo, por exemplo, aparece na renascença 

renovando a cultura cristã daquele momento, com a tradição do amor cortês medieval 

(Amir, 2001). 
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Século V-X 

Até o século V a união dos casais não tinha qualquer intervenção do clero. “Era 

um ato privado ocorrido entre os nobres, tendo como função a transmissão da herança, 

de títulos e a formação de alianças políticas” (Araújo, 2002 p.3). O processo de 

casamento nessa época tinha início com promessas feitas entre famílias, com uma 

espécie de noivado entre desconhecidos feito à distância. Em seguida se dava a 

cerimônia propriamente dita, a qual reunia parentes das duas famílias. Nesse evento 

selava-se o contrato, com o homem recebendo os bens transferidos pelo genro, os quais 

incluíam a tutela da mulher com quem se casava. O ápice da cerimônia acontecia no 

quarto nupcial, onde se reuniam todos os convidados ao redor do leito para serem 

testemunhas da “concretização” do casamento, com todos observando tanto a 

“intenção” de ambos pela reprodução (Heterossexualidade), quanto os sinais da 

virgindade feminina (Araújo, 2002). 

O casamento no início da idade média era só um contrato entre famílias e uma 

concessão da igreja, a qual não livrava a sexualidade da “impureza que lhe era 

inerente”. A sexualidade deixava de ser um pecado, mas, aos olhos eclesiásticos, não 

poderia ser usada, mesmo dentro do casamento, para a obtenção de prazer. O sexo tinha 

como principal foco a reprodução e perpetuação da família (Aries, 1995). 

O adultério ou a esterilidade femininas comprometiam de maneira irreparável o 

investimento das famílias envolvidas. Tal comportamento/condição poderia levar até 

mesmo à morte da mulher. A condição da mulher como objeto de troca fica explícita até 

mesmo com solenidades que acabaram conhecidas como “Friedelelehe”, nas quais a 

virgindade de uma moça era negociada com a família (geralmente de origem inferior), 

para que o rapaz pudesse exercer a sexualidade sem que isso comprometesse ou violasse 

regras familiares, estatais ou religiosas (Araújo, 2002). 

O século V é também marcado pela crescente expansão da influência do 

cristianismo na vida cotidiana. Com ideais de abstinência de prazeres mundanos com 

objetivo de alcançar o reino dos céus, o cristianismo dividia-se entre a propagação do 

ideal de castidade e da liberação do casamento. Percebendo-se incapaz de conter a 

sexualidade da população e visando aumentar o próprio poder e influência, a igreja 

libera e celebra casamentos, mas apenas na condição de que sejam praticados atos 

sexuais apenas com fins reprodutivos (Araújo, 2002). 
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A conjugalidade medieval visava simular o modelo da “sagrada família”, 

representada por Maria, José e Jesus. O casal, por sua vez são um só corpo, como a 

imagem bíblica de que “são uma só carne” (Marcos 10-8), representados como “duas 

pessoas num mesmo rosto e num mesmo corpo; o marido reconhece o retrato de sua 

mulher em seus filhos, e a mulher, o do marido” (Aries, 1995 P. 224). 

A criança, imagem viva dos pais, representa a imagem de Jesus (Na sagrada 

família), perpetuando a família. Apesar disso, as crianças passavam uma boa parte das 

vidas separadas dos pais, passando por um processo de aprendizagem de ofícios 

diversos. Na Inglaterra do século XI-XIII, por exemplo, quando as crianças atingiam 7-

9 anos, elas eram enviadas para trabalhar como aprendizes e para realizar vários tipos de 

serviço na casa de pessoas externas à família da criança (Só retornando aos 14-18 anos). 

O propósito dessa prática é evitar que as crianças se tornem mimadas, aprendam boas 

maneiras e que aprendam a trabalhar. Esse tratamento não era diferente entre ricos ou 

pobres (Aries, 1995). A educação da criança dava-se pela prática, uma vez que a 

profissão e a vida particular confundiam-se. O serviço doméstico era indistinguível da 

educação, no qual o adulto transmitia a bagagem de experiência pessoal que possuía. 

Nesse contexto, a criança refletia a fraqueza dos laços de intimidade e conjugalidade 

familiar. 

Os casamentos nessa época poderiam ser desfeitos, com a “devolução” da 

mulher defeituosa à família, ou mesmo, para fortalecer alianças com outras famílias, 

poderiam incluir outras mulheres. Foi somente à partir dos séculos XII e XIII que a 

igreja passou a reconhecer o casamento como um sacramento, transformando-o em uma 

instituição monogâmica e indissolúvel. Além disso, considerava toda e qualquer 

atividade sexual fora do casamento como pecado (Araújo, 2002). 
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Século XII-XIII 

“A famosa dupla moral, a hipocrisia tão denunciada dos adultos não se 

devia a um pudor qualquer ou a um recalque vergonhoso qualquer. Se 

os pais ensinavam às suas filhas a preservação e encorajavam as 

proezas amorosas de seus filhos, é porque isso correspondia aos seus 

interesses no jogo das alianças matrimoniais, onde a capacidade 

contratual de uma família e, portanto, seu poder, era maior quando 

suas filhas eram mais preservadas do que as das outras famílias. O 

regime das alianças provoca e ratifica os resultados de uma guerra 

civil permanente, de uma série de microbatalhas que eram chamadas 

devassidão, sedução, desvio” (Donzelot, 1980 P. 136). 

 

As figuras do Padre e do Médico reúnem num único pacote as autoridades 

conselheiras e técnicas das relações. A gerência da sexualidade e da adaptação social do 

casal, sob o ângulo da moralidade familiar e da realização de casamentos, tinha a função 

de proteger o patrimônio familiar. Esse patrimônio era mantido e aumentado através da 

moralização, da culpabilização, do desencorajamento e da burocratização da prática 

sexual, a qual poderia gerar descendentes não desejados, os quais também teriam direito 

a herança (Donzelot, 1980). 

A figura do padre autorizava, meio que a contragosto e apenas dentro do 

casamento, a prática sexual, a qual tinha como única função a produção de herdeiros 

legítimos. O prazer sexual, antes valorizado pela idealização da fertilidade que se 

acreditava trazer, tornou-se dispensável aos olhos eclesiásticos (Donzelot, 1980). 

“O dispositivo da confissão fornece à família o meio de gerir a 

distância inevitável entre o caráter estratégico das alianças e as 

tendências sexuais. Ele propicia à Igreja, em compensação, um 

domínio direto sobre os indivíduos, a possibilidade de uma direção das 

consciências. Verdadeira Máfia arraigada no regime das alianças, a 

Igreja aumenta seus benefícios em dinheiro, poder e expansão na 

medida em que reforça a hegemonia da família sobre seus membros” 

(Donzelot, 1980 P. 133-134). 
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Século XIV 

Apesar do progresso na dimensão sentimental, a mulher que tinha alcançado 

diversos direitos ao longo dos séculos XIII-XIV (especialmente ao ficar viúva), nesse 

período (à partir do século XV) começa a sofrer uma degradação social gradual, 

perdendo o direito de substituir o marido ausente/louco, “tornando-se uma incapaz, e 

todos os atos que faz sem ser autorizada pelo marido ou pela justiça tornam-se 

radicalmente nulos” (Aries, 1981 P.214). Institui-se uma espécie de monarquia 

doméstica, na qual a legislação reforçava o poder paterno no que concerne ao 

casamento, os filhos e até mesmo ao casamento dos filhos. A família torna-se a célula 

social do estado, fundamentando-o e estabelecendo o poder monárquico (Aries, 1981). 

“A representação da conjugalidade dos séculos XIV e XV 

poderia ser dividida em etapas. Não existindo oficialmente a 

etapa do namoro, a primeira começa pelo noivado. A seguir, a 

jovem mulher aparece vestida com um traje de cerimônia, (...) 

com a terceira fase representando a cerimônia do casamento, no 

momento em que um dos cônjuges segura uma coroa sobre a 

cabeça do outro: (...) os noivos tem então o direito de se beijar. 

Na quinta fase eles estão deitados nus no leito nupcial. Nasce 

uma criança que parece enrolada em cueiros e segura pelo pai e a 

mãe juntos. Suas roupas parecem mais simples do que na época 

do noivado e casamento: eles se tornaram pessoas sérias, que se 

vestem com certa austeridade ou segundo a moda antiga” (Aries, 

1981 P. 201). 

Século XV 

À partir do XIV, a conjugalidade como conhecemos hoje começa a se moldar.  

A escola, recém criada instituição, visava agora separar as crianças do “mundo sujo” 

dos adultos. Tornando-se o instrumento normal de iniciação social, visava manter a 

“inocência” infantil. A escola também aproximou as crianças dos pais, os quais, nesse 

momento preocupavam-se em não deixá-las sentindo-se abandonadas. Os pais agora as 

queriam perto e pelo maior tempo possível.  “O clima sentimental era agora 

completamente diferente, mais próximo do nosso, como se a família modernas tivesse 

nascido ao mesmo em que a escola” (Aries, 1981, p. 232).  
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A vida medieval tinha muita intensidade fora de casa, a qual era “o lugar onde se 

praticavam os ofícios, a vida profissional, as conversas, os espetáculos e os jogos” 

(Aries, 1981, p. 198). A rua era um prolongamento da vida privada, a qual talvez fosse 

exercida tanto ou mais na rua do que em casa. A importância dos ofícios e da reputação 

na idade média do século XV ainda era enorme. A reputação de um homem era 

construída através do comportamento em público e da escolha das pessoas com quem se 

terá intimidade. O trabalho, por sua vez, era a principal atividade da vida cotidiana, 

sendo carregado de um profundo valor sentimental. O homem era basicamente o próprio 

ofício, com o mesmo tendo peso até no pós vida. Exemplo disso é o de que nas lápides 

se mostrava com frequência imagens do falecido praticando o ofício que exercia (Aries, 

1981). 

Até antes do século XVI a iconografia da mulher era muito mais associada às 

imagens da “dama do amor cortês” e da “dona de casa”. Com o passar do tempo, a 

mulher saiu do enclausuramento que vivia para ajudar a trabalhar no campo, junto aos 

homens. Muito mais valorizada, a mulher passou também a ser beneficiada do clima de 

afeição que até então era exclusivo dos filhos. O casal, que até então era o casal 

imaginado no amor cortês, apresenta uma aproximação (Aries, 1981).  

O ideal de conjugalidade aparecia na forma de manuais de conduta com normas 

que iam muito além do comportamento do casal. O comportamento esperado dos casais 

estava descrito nos Manuais e Tratados de Civilidade da época.  

“A terceira fonte dos tratados de civilidade foram as artes de 

agradar ou as artes de amar – a Ars amatoria de Ovídio, o De 

Amore de André Le Chapelain (...) , o Roman de la Rose é 

um modelo do gênero. Ele ensina que se deve evitar o ciúme, 

que o marido não é o senhor da própria mulher (isso mudaria 

mais tarde), que o amante deve instruir-se nas artes de 

agradar à amiga, que não deve repreendê-la, procura ler as 

cartas (Livros/romances*) dela ou surpreender seus segredos” 

(Aries, 1981 P. 246-247). 

Nesse mesmo período surge aquilo que chamamos de “sentimento de família”, 

com representações de famílias unidas mostradas em calendários ou através de estórias 

com figuras que envolviam as etapas da vida, as quais, nesse momento eram a da 

juventude, vida adulta, velhice e doença/morte (Aries, 1981). 
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Século XVI 

“Trata-se sempre do mesmo mecanismo: a fim de assegurar a 

ordem pública, o Estado se apoia diretamente na família 

jogando indissociavelmente com seu medo do descrédito 

público e com suas ambições privadas. Isto tudo se passa 

segundo um esquema de colaboração muito simples, o Estado 

diz às famílias: mantende vossa gente nas regras da 

obediência às nossas exigências, com o que, podereis fazer 

deles o uso que vos convier e, se eles transgredirem vossas 

injunções, nós vos forneceremos o apoio necessário para 

chamá-los à ordem” (Donzelot, 1980, p.46). 

 

No século XVI, O investimento parental cresceu. A intimidade dos pais com os 

filhos também. O cuidado das crianças e até mesmo a amamentação, que costumavam 

ser feitos por serviçais, agora contavam com o apoio parental direto. A autoridade do 

pai também aumentou nesse período. Os principais motivos desse aumento foram a 

demanda de controle do patrimônio familiar e a necessidade de proteger o indivíduo 

diante do crescente enfraquecimento estatal (Aries, 1981). 

Na modernidade, a ideologia burguesa se atualiza, estabelecendo como padrão 

aceitável de relacionamento o casamento por amor-paixão, com cônjuges que no 

mínimo pareçam se amar (Araújo, 2002). Tal ideologia se estabelece principalmente 

porque a lógica do relacionamento como fonte de prazer e realização individuais é 

também outra forma de bem de consumo. A linhagem tomou uma proporção exaltável 

entre os séculos XVI e XVII. Os romances de cavalaria faziam muito sucesso nessa 

época, pela maneira como as questões dos laços sanguíneos e por causa da crescente 

ideia de que uma família é construída através da intimidade e da coabitação (Aries, 

1981). 

A noção de que casamento, amor e sexualidade andam juntos é uma criação da 

classe burguesa do século XVI-XVIII. Até o século XV, a ideia do prazer sexual como 

parte de um relacionamento era principalmente concebido nas relações extraconjugais, 

com o casamento sendo um lugar de criação de (legítimos) descendentes. A proibição 

do incesto é fruto de uma lógica burguesa, a qual, forçando as famílias a casarem entre 

si, acaba por fortalecer o estado através do apaziguamento de possíveis disputas entre 

famílias poderosas. O casamento, nesse contexto, tinha como principal função a aliança 
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entre famílias, a divisão sexual do trabalho e a administração de recursos financeiros. A 

escolha e os sentimentos dos envolvidos não eram necessariamente levados em conta. 

Por esses motivos, os casamentos eram orquestrados friamente pelos desejos dos pais 

(sendo fonte de constantes preocupações familiares), com a mulher sendo o objeto da 

troca (Araújo, 2002). 

A conjugalidade dessa época acompanhou o novo clima sentimental, com laços 

cada vez mais próximos, mesmo que os mesmos fossem construídos ao redor da 

criança. A proximidade dos cônjuges era raramente romântica, uma vez que os 

casamentos organizados pelas famílias continuavam. A mudança de comportamento em 

relação aos filhos estendeu-se à toda a realidade familiar, que passou a ser baseada na 

afeição. A criança começa a ser representada à partir do século XVI nas obras artísticas. 

Elas agora eram descritas de maneira mais irreverente e brincalhonas, com brincadeiras 

que simulavam o mundo adulto, tais quais o “brincar de torneio” ou de “corte de amor”. 

Isso não mudou, porém, o poder do pai de decidir o casamento dos filhos (Aries, 1981). 

A intimidade crescente não significava ainda o aumento da liberdade dos filhos. 

O chefe da família tinha um poder quase sem restrições, decidindo sobre a carreira dos 

filhos, sobre as alianças familiares e as punições por comportamentos indevidos. O 

estado aprovava, legitimava e dava suporte às decisões do patriarca na administração da 

família nuclear. O chefe da família responde diretamente por seus membros, sendo 

responsável pela manutenção da ordem pública por parte da família. Sem essa figura 

central, a ordem pública fica comprometida. Aqueles desligados do aparelhamento 

social (ou mesmo familiar), “desempenham o papel de perturbadores nesse sistema de 

proteções e obrigações” (Donzelot, 1980, p.46). 

No século XVI A família passa a ser representada como uma fonte de segurança 

em relação ao mundo exterior, agora visto como uma possível fonte de ameaça. Tal 

momento histórico remete ao início de um processo de ampliação da “vida privada”. Os 

relacionamentos, antes determinados em negociações entre famílias, dão espaço para o 

galanteio, o qual passa a acontecer no espaço fechado das salas (Aries, 1981). 
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“O sentimento da família constitui sua inspiração essencial, 

uma inspiração muito diferente das antigas alegorias. Seria 

fácil elaborarmos um catálogo de temas repetidos ad 

nauseam: a mãe vigiando a criança no berço, a mãe 

amamentando a criança, a mulher fazendo a toalete da 

criança, a mãe catando piolho na cabeça da criança (operação 

corriqueira que aliás não se limitava às crianças...), o irmão 

ou irmã tentando ver o bebê no berço na ponta dos pés, (...) a 

criança indo fazer compras no armazém” (Aries, 1981, p. 

209). 

A família, assim como o estado como um todo, era ensinada a temer os 

indivíduos desligados da religião e dos bons costumes, os quais, através da 

desobediência e da imoralidade, constituíam um perigo à ordem pública. Surgem 

gradativamente petições que “exigem a reclusão das moças cuja vigarice se teme e que 

possam provocar desordens públicas e consequências infamantes para suas famílias” 

(Donzelot, 1980, p.46), assim como também a reclusão de qualquer rapaz que fugir com 

uma moça de classe inferior. O antigo regime trazia a família como sujeito e objeto do 

governo. A mesma possuía a distribuição interna dos poderes, com a figura central do 

chefe da família, do qual todos os outros membros são dependentes. A família aparece 

como a menor organização política possível (Donzelot, 1980). 

Século XVIII 

“O higienista Tardieu cobrirá de sarcasmos um de seus 

colegas que tinha querido fazer pesquisas sobre uma vacina 

anti-venérea. Isso representaria, dizia ele, abrir as portas 

atodos os tipos de abuso, utilizar a medicina contra a moral, 

soltar as paixões que, então, começariam a proliferar às 

custas dos interesses das famílias” (Donzelot, 1980 P. 134). 

 

No antigo regime, a formação dos cidadãos e o controle social eram feitos 

através da família. A repressão pura e simples era uma medida aceitável para lidar com 

a divergência moral. Na modernidade, onde o estado passou a ter um papel de formador 

e educador, o controle da população não é mais tão simples (Donzelot, 1980). 

A escola dos séculos XVII-XIX difunde normas totalizadoras diversas, incluindo 

no núcleo familiar normas de higiene, comportamento, bem estar, planejamento 
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familiar/reprodução, organização financeira, etc. (Donzelot, 1980). O Médico passou a 

ocupar um lugar crescente como conselheiro familiar. Através das doenças, 

enfermidades e infortúnios, os quais eram atribuídos aos mais diversos comportamentos 

considerados errados/condenáveis, o médico justificava um novo modo de relacionar-se, 

baseado na prevenção de doenças venéreas, divórcio, redução do desejo sexual, etc. 

Esse poder só fez aumentar entre os séculos XVIII e XIX. Através dos conselhos 

educativos e direcionamentos no que concerne à higiene, o médico reforça o poder da 

igreja e da família, apontando a doença venérea como sinal de falta moral (Donzelot, 

1980). 

As instituições religiosas e estatais, aliadas do estado, quando no exercício da 

educação, caridade ou filantropia, exercem uma “influência moral legítima”, na qual 

muitas vezes exigem um seguimento de um certo número de regras para assim poder 

beneficiar alguém - Dar apoio institucional (Donzelot, 1980). 

Os dispositivos estatais, apesar de poderosos, não conseguiam dar conta de uma 

crescente insatisfação popular. As forçadas mudanças sociais, porém fizeram crescer o 

sentimento de classe. Nesse contexto, a burguesia retirou-se, repugnada, do meio dos 

pobres. Com famílias fechadas, protegidas da contaminação popular, com organizações 

feitas à parte e uma tendência à uniformidade, a família daquela época cada vez mais 

adquiria os contornos que temos hoje.   

A preocupação com a população pobre crescente e da administração estatal 

ganhou força. Tal força acabou gerando o que acabou conhecido como Malthusianismo 

(Aries, 1981). Essa corrente de pensamento acreditava que os alimentos que poderiam 

ser produzidos não iriam acompanhar o crescente aumento populacional, prevendo um 

futuro caótico à frente.  

O amor, que nos séculos passados abundava quase que exclusivamente nas 

relações extraconjugais e nos casamentos das classes mais desfavorecidas, agora havia 

se tornado uma obrigação do casamento moderno. O modelo de Casamento 

Malthusiano tinha como característica a necessidade de um relacionamento conjugal 

que se baseasse na amizade, no afeto, no companheirismo e no amor. Esse modelo, 

também burguês, via o casamento como uma oportunidade de crescimento econômico 

(ao juntar as rendas de cada cônjuge) e o desejo de ascensão social. Antes de se casar, 

no ponto de vista do modelo Malthusiano, deveriam-se pesar os custos e benefícios do 
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casamento, fazendo assim uma escolha racional do próprio futuro amoroso. Além disso, 

a procriação deixou de ser o objetivo do casamento, o que deu espaço para a crescente 

demanda de prazer sexual do casal. A irracionalidade da paixão passa a ser domesticada 

pela racionalidade da lógica capitalista, centrando a relação no vínculo do casal e não 

mais na família/filhos, que passam a ser uma consequência de uma escolha conjugal 

(Araújo, 2002). 

O relacionamento de tempos pré-modernos tinha como característica um menor 

valor para projetos e escolhas pessoais, com um fundamento nas expectativas da 

sociedade e interesses familiares. As tradições e regras mantinham o relacionamento, 

uma vez que “assim era esperado” do casal, numa rota pré-estabelecida (Baroncelli, 

2011). Por outro lado, o poder o patriarcal parece ter enfraquecido, já não conseguindo 

controlar os próprios membros tão facilmente. Com o enfraquecimento das estruturas 

orgânicas, os indivíduos passam a ter mais liberdade (Donzelot, 1980). 

Século XIX 

“Os mandarins do final do século XIX e do início do século 

XX conduzem, por meio dessas obras, uma campanha de 

higienização da sexualidade, que é parte de um dispositivo 

geral de prevenção das doenças sociais (doenças venéreas, 

alcoolismo, tuberculose). Para os médicos trata-se de erigir a 

sexualidade em negócio de Estado e, portanto, de passar por 

cima do arbítrio das famílias, da moral e da Igreja. Após ter 

começado por reger os corpos, a medicina aspira, para melhor 

consegui-lo, a legislar também sobre as uniões” (Donzelot, 

1980, p. 135). 

O Avanço tecnológico que surgiu a partir do iluminismo foi sem precedentes. 

Tais avanços possibilitaram que o modernismo surgisse, graças às novas condições de 

produção (Máquina/Fábrica), a urbanização, a globalização, a circularização (com os 

novos meios de transporte, publicidade e comunicação) e o início da era do consumo, 

com a ascensão dos mercados de produtos voltados para a produção em massa (Harvey, 

1989). 

A libertação das amarras religiosas possibilitam ao cientista moderno a viver 

sempre comprometido com a descoberta. O modernismo pregava uma reorganização 

racional do conhecimento que prometia a libertação das amarras da irracionalidade, do 
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mito, da religião e da superstição. A então chamada “destruição criativa”, que surgia 

naquele momento, tinha como pressuposto que um novo mundo só pode surgir das 

cinzas do antigo. Tem-se que destruir para criar, num processo em que a única maneira 

de se representar as “verdades eternas” seria através de um método falseador/passível de 

negar até mesmo as informações até então obtidas. Esse método, atualmente conhecido 

como método científico (Harvey, 1989). 

O clima de moralização, entretanto assume outras formas. Um exemplo disso é 

como alguns benefícios estatais tais quais o acesso à profissão, moradia e prestação de 

auxílios estava vinculado à comprovação de uma vida social estrita, uma 

normalização/normatização que se apoiava no jurídico. Esse antigo acordo jurídico que 

separava famílias legítimas das ilegítimas foi substituído pelo registro do contrato e da 

tutela. As famílias “tuteláveis” serão todas aquelas que produzem demandas ao estado, 

sejam uma financeira seja um serviço proporcionado pelo estado (Donzelot, 1980). 

  Os religiosos logo se apropriaram da lógica estatal. Para poder manter a 

influência sobre a população, os evangélicos logo passaram a utilizar uma nova 

abordagem.   

“A ética protestante dirige tanto o  birth control  quanto o  

counseilling,  ao passo que, na França, a ética católica se 

voltava para a celebração do casal: não é por acaso que, entre 

os fundadores do Planejamento Familiar os protestantes se 

encontram em grande número (...) A junção das duas 

correntes, no final dos anos sessenta, se opera em torno da 

questão sobre a educação sexual, denominador comum  entre 

os distúrbios do desentendimento conjugal e a desadaptação 

escolar, instrumento simultâneo de sua profilaxia.” 

(Donzelot, 1980, p. 151-152). 

A medicina que defendia uma moralização que condenava até mesmo a 

masturbação começa a modificar-se no século XIX, onde ocorrem pesquisas sobre a 

sexualidade humana e a criação de enciclopédias sobre as relações, as quais  trazem 

conselhos imperiosos sobre as indicações e contra indicações dos relacionamentos. O 

regime do psiquiatra-psicanalista funcionário do estado entra em vigor na regulação das 

famílias, controlando o suprimento das demandas das famílias e do trabalho social do 

qual as famílias fazem parte (Donzelot, 1980). 
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“A teoria psiquiátrica eugenista dá lugar à psicanálise, 

designada pela Sra. Lagroua-Weill-Hallé como o único 

discurso que possibilitou tratar cientificamente o problema da 

sexualidade (...) Trata-se, sobretudo, de um militantismo que 

assume como objetivo o desenvolvimento da vida familiar 

através do famoso tema da ‘família feliz’ (...) Tendências que 

se explicitam, sem rodeios, na profissão de fé da Escola de 

Pais. Seus quatro objetivos são: "a. ensinar aos pais ase 

educarem e a se instruírem mutuamente a fim de fazer de 

seus filhos futuros valores sociais e morais;  b.  trabalhar para 

o renascimento do espírito familiar na França;  c. 

salvaguardar os direitos da família sobre a criança; d. realizar 

a união sagrada em torno da família” (Donzelot, 1980, p. 146 

- 147). 

Nesse regime impera a lógica da “cultura da prudência”, na qual se prega que 

um “adiamento dos prazeres” é necessário para que uma satisfação futura ainda maior 

surja do trabalho e do esforço. A prudência surge não só como um levar a vida sem 

correr riscos, mas também de fazer escolhas seguras e sensatas em vários âmbitos da 

vida pública e privada.  

O fenômeno da meritocracia, que é tão presente (e sempre renovado) na nossa 

cultura, já era comentado por Freud no “Mal Estar na Civilização”, no qual afirmava 

que somente abrindo mão da satisfação imediata que é possível o progresso da 

civilização (Freud, 1930). Tal movimento (segundo ele anti-natural), é somente 

aprendido através do convívio social. Segundo a teoria psicanalítica freudiana, no início 

do nosso desenvolvimento não há uma clara distinção entre o interior e o exterior, 

separando aquilo que é exclusivamente nosso daquilo que simplesmente está fora do 

nosso controle. Nesse começo, Freud (1930) afirma que somos regidos pelo “princípio 

de prazer”, adquirido nesse processo de diferenciação eu-mundo. Clarificando esse 

processo ele afirma: 
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“Um outro incentivo para o desengajamento do ego em relação à 

massa geral de sensações – isto é, para o reconhecimento de um 

‘exterior’, de um mundo externo – é proporcionado pelas freqüentes, 

múltiplas e inevitáveis sensações de sofrimento e desprazer, cujo 

afastamento e cuja fuga são impostos pelo próprio princípio de prazer, 

no exercício de seu irrestrito domínio. Surge então uma tendência à 

isolar do ego tudo que pode tornar-se fonte de desprazer e lançá-lo 

para fora e criar um puro ego em busca de prazer, que sofre o 

confronto de um ‘exterior’ estranho e ameaçador” (Freud, 1930 p.85). 

Freud, nesse parágrafo, retoma um dos princípios mais importantes desse livro, o 

princípio de prazer. De maneira bem clara, ele diz que nos primeiros anos somos de 

certa maneira submetidos a diversos tipos de sensações diferentes. Nosso corpo, nos 

primeiros anos, possui um funcionamento à priori que nos leva a ir em direção à aquilo 

que nos dá prazer e fugir do desprazer a todo custo. À medida que nos tornamos 

membros mais desenvolvidos na sociedade, Freud defende que de alguma maneira 

saímos totalmente do domínio do princípio de prazer e passamos a desenvolver aquilo 

que chamou de princípio de realidade (Freud, 1930). 

Esse segundo momento, em que os dois princípios convivem lado a lado (apesar 

de nos levarem a comportamentos contrários entre si) geralmente nos acompanha até o 

fim dos nossos dias. Esse segundo princípio é necessariamente um fruto do processo 

civilizatório, o qual envolve um “abrir mão” da satisfação imediata em nome de algo 

mais prazeroso a curto/longo prazo, algo mais “elevado” ou mesmo quando a satisfação 

imediata é simplesmente proibida dentro do contexto da moral pessoal/pública. 

Quando regidos pelos dois princípios, surge uma variável nova na tomada das 

mais diversas decisões, a dúvida. Agora as escolhas devem ser pesadas dentro de uma 

expectativa de satisfação e de um tempo curto/longo para alcançar essa satisfação.  

Duas opções são então colocadas diante de nós: a satisfação imediata e a 

expectativa de justiça. A segunda surge como um adiamento da satisfação em nome de 

uma satisfação considerada maior, mais digna ou mesmo a única satisfação aceitável 

(pois pode ser que a satisfação imediata gere um desprazer futuro).  Mas a expectativa 

de justiça não se resume só a isso. Ela surge como uma certeza, quase um ato de fé 

diante daquilo que acreditamos ser o melhor para nosso futuro. Ela envolve ao mesmo 

tempo um sacrifício pessoal dos nossos próprios desejos no momento em que 

escolhemos e um movimento em que se espera que o sacrifício dê um retorno que pode 

muitas vezes não chegar (Lerner. 1980). 
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Nesse contexto, “o operador de cada etapa foi a psicanálise (...) É ainda ela 

quem instrui uma educação sexual não mais centrada nas doenças venéreas, mas na 

questão do equilíbrio mental e efetivo” (Donzelot, 1980, p. 152). 

Século XX 

O acúmulo de conhecimento gerado por muitas pessoas trabalhando livre e 

criativamente gerou um grande domínio sobre a natureza e calamidades naturais, dando 

asas a uma promessa de um futuro sem escassez de alimentos. O modernismo é 

considerado positivista, tecnocêntrico e racionalista, com uma crença em verdades 

absolutas (o que leva a um progresso humano linear, uma história humana universal), no 

planejamento e produção racional, da padronização do conhecimento e de ordem sociais 

ideais (Harvey, 1989).  

Quando aplicado ao âmbito do amor, esse contexto histórico implica em um 

estudo detalhado sobre os comportamentos que envolvem o cortejo, separando 

comportamentos envolvidos antes, durante a conquista; os comportamentos que mantém 

um casal e quais os comportamentos que levam ao fim do relacionamento; Os 

comportamentos que fazem parte do término de uma relação, o que se faz após o 

mesmo.  

O contexto descrito acima, visaria obter um conhecimento que pudesse tornar o 

que acontece dentro de uma relação previsível e controlável, determinando as variáveis 

envolvidas. Os relacionamentos, porém, se dão de maneira diferente, já que um novo 

mundo requer um novo tipo de homem e de mulher.  

Ao clarificar a questão do “homem moderno” Harvey cita George Simmel 

(1911), o qual defende que a independência subjetiva (Individualidade) e a relativa 

liberdade obtida no modernismo foi possível somente às custas de tratar os outros em 

termos objetivos e funcionais, uma espécie de anonimato em que se vive uma 

interdependência (Harvey, 1989). 

A pesquisa no que tange os relacionamentos, produziu muitos avanços a níveis 

empíricos. O que levou a quantidade de dados sobre a temática do Amor a ser muito 

abundante, abrangendo desde os temas do apaixonamento e da sexualidade à aquilo que 

mantém um relacionamento saudável e duradouro. Sternberg, por exemplo, define, na 

Teoria Triangular do amor, a paixão como um dos lados de um triângulo que resume o 

que chama de “Amor Pleno”. Para o autor, além da paixão, descrita como uma atração 
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física e sexual e vontade de estar junto, há também outros dois lados do triângulo, a 

Intimidade e a Decisão (Sternberg, 1986). 

A teoria triangular dá margem para que acreditemos que existam 7 formas 

diferentes de amar, cada uma baseada em uma combinação diferente de lados desse 

triângulo. A Intimidade, por exemplo, é caracterizada por ele como uma série de fatores 

típicos de uma relação de verdadeira amizade, como respeito, entendimento mútuo, 

apoio emocional, etc..  

A Decisão (decisão e vontade de que a relação tenha um longo prazo), sendo o 

outro vértice do triângulo, é ainda uma outra forma de amor, semelhante a de 

relacionamentos antigos, nos quais a paixão já diminuiu bastante, restando 

principalmente o companheirismo e a amizade (Sternberg, 1986). 

O modernismo, quando próximo do fim, perdeu a atratividade como “antídoto 

revolucionário” contra alguma ideologia tradicionalista ultrapassada. O terror da 

aniquilação nuclear e a emancipação de sistemas de opressão totalitária minou o 

otimismo em relação ao desenvolvimento tecnológico, principalmente depois de 

Hiroshima e Nagasaki (Harvey, 1989). 

A primeira e a segunda guerra mundial mostraram claramente uma separação 

entre o julgamento científico e o moral. A crença que até então se tinha na 

imparcialidade da figura do cientista foi posta em xeque. A ciência tinha então o poder 

de mudar toda uma guerra. Nessa parte confusa da modernidade, a incerteza levou 

muitas pessoas a voltarem-se para as artes e até mesmo à religião. Após esses eventos, 

uma revolução cultural eclodiu, mudando a maneira como vivemos para sempre. O 

movimento que mais tarde veio a ser chamado de maio de 1968 é considerado uns dos 

marcos do início da pós modernidade (Harvey, 1989). 

Século XXI 

“A cidade mais parecia um teatro, uma série de 

palcos em que os indivíduos poderiam operar sua 

própria magia distintiva enquanto representava uma 

multiplicidade de papéis”  (Harvey, 1989 p.15) 

A valorização da dúvida, da incerteza e da constante necessidade de 

confirmação/replicação para que se possa fazer alguma generalização a respeito de 

algum assunto reflete não só a crescente diversidade/pluralidade da atual sociedade, 

como também reflete uma crescente tendência à flexibilização. Tal lógica também de 
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aplica aos relacionamentos amorosos, com diversos modelos e maneiras de 

compreender as relações sem que uma se sobreponha (pelo menos de maneira 

definitiva) sobre as demais. O discurso pós-moderno, por outro lado, abarca múltiplas 

narrativas e modos de enxergar a realidade de um mesmo contexto, com 

questionamentos constantes de discursos universalistas e/ou dicotômicos (Baroncelli, 

2011). 

Principalmente no século XXI, por conta de muitos movimentos sociais, o amor 

aparece na mídia como uma força que permeia os relacionamentos, forçando as pessoas 

a se unirem independente da classe social, idade, parentesco, raça e até mesmo do 

estado civil dos envolvidos. Essa força irresistível aparentemente deve desembocar em 

(um novo) casamento. Em torno desse ideal de conjugalidade foram criados muitas 

idealizações e expectativas, principalmente as que defendem o casamento como lugar de 

segurança, felicidade, amor e realização sexual (Araújo, 2002). 

Os relacionamentos contemporâneos, frutos de uma história bastante rica, com 

posicionamentos de diversa natureza, são alvos de sentimentos contraditórios. Ao 

mesmo tempo em que são buscados para suprir demandas diversas, são focos de 

constante insatisfação. Através dos relacionamentos, busca-se muitas vezes aplacar a 

solidão, o desejo sexual e até mesmo as dificuldades econômicas. Paradoxalmente, os 

relacionamentos são com uma relativa freqüência (ou não) alvos de insatisfação, 

frustração, solidão e insatisfação sexual (Feres-Carneiro, 1998).  

Essa contradição sentimental é atribuída à constante tensão existente hoje em dia 

em relação à manutenção dos relacionamentos, nos quais, dificilmente se encontra 

pessoas sem que não “olham” ao redor, quem sabe podendo encontrar um outro 

relacionamento mais satisfatório. A misteriosa fragilidade, desperta sentimentos 

aparentemente conflitantes, tanto a insegurança, a qual tende ao afastamento 

psicológico, tanto o de apertá-los, aproximando o parceiro numa tentativa de afastar a 

insegurança (Bauman, 2003). 

Os relacionamentos norteados tanto pelo amor romântico quanto pelo amor de 

razão transformam o relacionamento em um projeto pessoal, social e econômico. 

Ninguém quer morrer sozinho, decrescer de padrão de vida, ser insatisfeito sexualmente 

ou mesmo ser incompreendido pelo parceiro. O relacionamento, portanto, é alvo de 

constantes cobranças.  
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“Os antigos papéis do marido e da mulher são rejeitados em 

nome do princípio de igualdade: a exigência de simetria 

impõe ou a fidelidade recíproca ou “escapadas carnais” 

livremente consentidas, desde que não invadam o campo 

amoroso e sejam contadas com franqueza – de fato isso 

significa um recuo das fronteiras do secreto. Tudo deve ser 

verbalizado: não só essas “escapadas”, mas também os 

fantasmas, inclusive masturbatórios” (Aries and Duby, 2009 

p. 259). 

A concepção de casamento atual, coincidindo e mantendo cônjuges em papéis 

bastante diferentes, contraditórios/divergentes, colocam um peso grande sobre a 

convivência, a qual passa pela eliminação do secreto dada ao constante clima de 

desconfiança. Tudo deve ser relatado, nada pode ser escondido para não dar 

margem/permitir à traição simbólica ou física. “Pesada responsabilidade, observa A. 

Béjin, “ser, para pessoa com quem se partilha a vida, ao mesmo tempo cônjuge, amante, 

amigo, pai, mãe, irmão ou irmã, confidente, confessor”. O recuo – e até anulação – da 

fronteira do secreto será suportável?” (Aries & Duby, 2009 p. 259) 

Aos relacionamentos, muitas vezes se utiliza a mesma lógica dos reality shows, 

tais quais o Big Brother. Se fazem alianças, geralmente temporárias, dependendo apenas 

da conveniência, a qual pode, algum tempo depois tornar-se oposição. “A série Survivor 

tem um subtítulo que diz tudo: “não confie em ninguém” [...] Cada jogador, a cada 

momento, está por conta própria, e para progredir (sem falar em chegar ao topo!) deve 

primeiro colaborar na exclusão de muitas outras pessoas ávidas por sobrevivência e 

sucesso, uma por uma, todas aquelas com quem tivemos de cooperar, e abandoná-las, 

derrotadas e inúteis” (Bauman, 2003 p. 109). 

O que nos é passado a respeito dos estranhos é que eles não são pessoas nas 

quais se deva confiar. O que realmente surpreende é que essa mesma lógica seja 

aplicada num relacionamento. Espera-se do parceiro que ele não seja totalmente fiel, o 

que leva a fiscalizar os movimentos dele, saber com quem fala, sobre o que fala e 

quando fala. Procura-se saber quem são os contatos do parceiro nas redes sociais da 

internet e, em último caso, termina-se o relacionamento meramente por insegurança. 

O relacionamento amoroso contemporâneo torna-se uma experiência passível de 

repetição, dissolução, mudança, reforma, troca, inclusão de outras pessoas, etc. Nesse 

novo modelo, dois indivíduos se escolhem e projetam um no outro expectativas, desejos 
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e projetos para o futuro. Em um relacionamento livre, ambos escolhem como a relação 

funcionará, se será mantida e por quanto tempo (Giddens, 1992; Bauman, 2003). 

 O mundo é um lugar duro, feito para pessoas duras. A maneira com que se lida 

com as pessoas de maneira geral, com ressalvas, sem confiar totalmente, com medo de 

ser traído. “Os outros são, em primeiro lugar e acima de tudo, competidores, tramando 

como qualquer competidor, cavando buracos, preparando emboscadas, torcendo para 

que venhamos a tropeçar e cair” (Bauman, 2003 p. 110). 

Nesse contexto, como disse Giddens no livro “As transformações da Intimidade: 

Sexualidade, Amor e Erotismo nas Sociedades Modernas”, predomina o que chamou de 

“relacionamento puro”, o qual possui como principal característica que a relação: “(...) 

possa ser rompida, mais ou menos ao bel-prazer, por qualquer um dos parceiros e a 

qualquer momento” (Giddens, 1992 p. 58) 

O que realmente não é surpreendente nessa lógica relacional é o “afrouxamento” 

dos laços amorosos. A expectativa de um relacionamento “para sempre” é ainda 

presente (em um ideal romântico), mas coexiste com a realidade de relacionamentos 

finitos. Os laços amorosos tendem a ser “afrouxadamente atados”, para que possam ser 

outra vez desfeitos, sem grandes delongas, quando os cenários mudarem, o que, na 

modernidade líquida, provavelmente ocorrerá várias vezes (Bauman, 2003). 

O afrouxamento dos relacionamentos, chamados por Bauman de amor líquido, 

provocam a crescente fragilidade e insegurança em se manter em um relacionamento. 

Como disse Giddens, “... qualquer um que se comprometa sem reservas arrisca-se a um 

grande sofrimento no futuro, caso ela venha a ser dissolvida (Giddens, 1992, p. 58). 

A insatisfação com o relacionamento ou mais comumente: a “não completa 

satisfação com o relacionamento” é um marco da época. Vive-se de relacionamento em 

relacionamento buscando um que se encaixe melhor, que te satisfaça mais, que te 

incomode menos e que te dê mais liberdade. A palavra compromisso é ao mesmo tempo 

uma fonte de conforto e segurança como também de enclausuramento e mesmice. “Hoje 

em dia, as intenções humanas tendem a se concentrar nas satisfações que esperamos 

obter das relações precisamente porque, de alguma forma, estas não tem sido 

consideradas plenas e verdadeiramente satisfatórias. E, se satisfazem, o preço disso tem 

sido com freqüência considerado excessivo e inaceitável” (Bauman, 2003 p. 9). 
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Dificilmente poder-se-ia encontrar uma forma de relacionamento mais cafona do 

que o casamento. Supostamente não se pode ter qualquer relacionamento depois dele, 

ele é feito para durar para sempre, existindo contingencias tanto sociais quanto 

religiosas que condenam outro relacionamento durante o casamento. 

O casamento é considerado socialmente (pelo menos a longo prazo) uma prisão. 

É uma fonte de insatisfação e mal estar? A lógica contemporânea parece ser a de ao 

mesmo tempo desfrutar dos prazeres da solteirice e da segurança de um relacionamento 

estável. A incompatibilidade dessas duas formas (obviamente opostas) de se relacionar 

gera frustração em muitos casais, os quais queriam “... algo como a solução do 

problema da quadratura do círculo: comer o bolo e ao mesmo tempo conservá-lo; 

desfrutar as doces delícias de um relacionamento evitando, simultaneamente, seus 

momentos mais amargos e penosos; forçar uma relação a permitir sem desautorizar, 

possibilitar sem invalidar, satisfazer sem oprimir...” (Bauman, 2003 p. 9) 

A maneira como se queria que as relações fossem parece ser a mesma das 

facilidades das compras contemporâneas: “... numa cultura consumista como a nossa, 

que favorece o produto pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação 

instantânea, resultados que não exijam esforços prolongados, receitas testadas e 

garantias de seguro total e devolução do dinheiro” (Bauman, 2003 p. 21). 

O homem moderno age como se não tivesse mais tempo para cultivar um 

relacionamento. As relações atuais, diferentemente das modernas, as quais eram guiadas 

pelo modelo de produção, ostentação e segurança, são agora relações de consumo. As 

pessoas devem cuidar de si, exercita-se, alimentar-se bem, vestir-se bem, etc, não por 

uma questão de saúde ou bom senso, mas sim porque são produtores e consumidores 

(Bauman, 2004). 

 As pessoas devem vender-se dentro da lógica de mercado atual, vivendo em 

constante aprimoramento, para que tenha mais valor e possa “comprar” pessoas mais 

“caras”. As redes sociais na internet muitas vezes funcionam mais como uma grande 

vitrine com pessoas-produto (algumas em liquidação) do que propriamente um espaço 

para dialogo. As pessoas se vendem para poder consumir (Bauman, 2004).  

Os casais negociam a permanência no relacionamento e também a liberdade de 

ambos de encontrar novos parceiros. Alguns destes relacionamentos nem parecem 

possuir qualquer obrigação entre si seja ela formal ou implícita. Parecem nem saber o 

porquê de estarem juntos. Quando percebem, já estão com outras pessoas, mesmo sem 

qualquer fechamento (ou abertura) do relacionamento (Bauman, 2003). 
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A descrição da maneira como se relacionam na contemporaneidade, segundo 

Bauman, passa por 4 categorias: os relacionamentos autênticos, os relacionamentos de 

bolso, os casais semi separados e as relações automóveis. O autor descreve os 

relacionamentos autênticos como aqueles que têm o amor como base do 

relacionamento. Diferentemente da paixão, o autor define amor como uma “vontade de 

cuidar e de preservar. Assimilar o eu do outro (e não digeri-lo) de tornar-se um com um 

outro que continue outro (não precisando ser digerido), não precisando modificá-lo até 

descaracterizá-lo, internaliza-o (torna-se também o outro). É um domínio mediante a 

renúncia, sacrifício resultando em exaltação: 

“Amar diz respeito a autosobrevivência através da alteridade. E assim 

o amor significa um estímulo a proteger, alimentar, abrigar; e também 

à carícia, ao afago e ao mimo, ou a – ciumentamente – guardar, cercar, 

encarcerar. Amar significa estar a serviço, colocar-se à disposição, 

aguardar a ordem. [...] Se o desejo quer consumir, o amor quer 

possuir. Enquanto a realização do desejo coincide com a aniquilação 

de seu objeto, o amor cresce com a aquisição deste e se realiza na sua 

durabilidade. Se o desejo se autodestrói, o amor se autoperpetua” 

(Bauman, 2003 p. 24). 

Os relacionamentos de bolso são descritos pelo autor como aqueles que se 

podem dispor quando se bem desejar e logo depois voltar a guardar. É como se fossem 

“relacionamentos portáteis”, dispensando o chato e enclausurante compromisso, o qual 

não lhe permite conhecer novas pessoas e viverem novas sensações. Aparentemente, 

esses tipos de relacionamento devem ser superficiais para serem toleráveis (Bauman, 

2003). 

Os casais que, seguindo essa mesma linha de raciocínio (porém já se casaram) 

podem romper a “sufocante bolha do compromisso”, através da liberação de ambos para 

se envolverem com outras pessoas. Esses tipos de relacionamento são chamados por 

Bauman de semi-separados, pelo aspecto pouco uno, envolvendo terceiros (Bauman, 

2003). 

O modelo relacional descrito por Bauman como “automóvel” é provavelmente o 

mais freqüente. Segundo o autor, seguindo a lógica da desconfiança, insegurança e da 

liquidez, muitos casais precisam com freqüência fazer “revisões constantes”, para ter 

certeza de que tudo continua funcionando bem. São freqüentes as “discussões de 

relação”, na qual se discutem os sentimentos presentes (ou ausentes), se ainda vale a 

pena continuar junto, etc. A conjugalidade atual, com responsabilidades que lhes são 
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próprias, agora convive com a expectativa de liberdade e a sensação de 

enclausuramento. O amor paixão, base dos relacionamentos contemporâneos, como se 

sabe, é efêmero (Bauman, 2003). Os filhos, frutos do relacionamento efêmero do casal, 

não o são: 

“Se não ingressarmos na era, se não da solidão, ao menos da 

família de um só genitor, é preciso invocar outras causas, 

sendo a principal a tomada da consciência da dificuldade de 

manter a coerência do “casal” a longo prazo, desde que a 

civilização ocidental misturou dois parâmetros dificilmente 

compatíveis entre si: o amor-paixão, que é efêmero, as 

preocupações patrimoniais, que não devem sê-lo.” (Aries and 

Duby, 2009 p. 256) 

A atual cultura da experimentação, geradora de uma constante busca de 

melhoria/aumento de valor no mercado de si e do outro se manifesta ainda de outra 

maneira na área sexual: 

“Hoje, cada um se apresenta perante o juiz com a bagagem da 

própria experiência. Esta pode pesar no sentido da aceitação 

das diferenças, da indulgência, de um ardente desejo de enfim 

se acomodar no tempo da tolerância. Mas pode igualmente 

pesar no sentido contrário, por relembrar intensas cenas 

eróticas, viagens idílicas, palavras ausentes dessa vida –

dessas noites – cotidiana. Às vezes, o dever conjugal pode 

atenuar o estresse causado por essa incômoda recordação. Em 

outros casos, pode induzir a buscar – e encontrar – lá fora o 

que não se vivencia mais aqui dentro” (Aries and Duby, 2009 

p. 589) 

O futuro de um relacionamento não tem qualquer garantia nesse contexto, com 

qualquer um dos parceiros podendo dar um fim no relacionamento a qualquer momento. 

A base de sustentação da relação é então criada e mantida pela parceria e escolhas 

individuais de cada um. Fundamentando-se principalmente em si mesmo, o 

relacionamento deve trazer satisfação e realização a ambos, sob pena de um possível 

término. É nesse contexto que as habilidades de comunicação passam a ocupar um lugar 

de destaque na manutenção de uma relação, com o diálogo, a negociação democrática, a 

revelação de si, a expressão de sentimentos, a empatia, a disposição a resolver conflitos, 
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etc. contribuindo diretamente para a manutenção da satisfação que mantém o 

relacionamento. 

O relacionamento contemporâneo passa a refletir a lógica de mercado capitalista, 

com as pessoas sendo tratadas e “vendidas” como mercadoria. Também se aplica a 

lógica da compra por impulso (ou sem o desejo efetivo), a devolução do produto 

insatisfatório/defeituoso, a necessidade da instantaneidade das negociações, a troca de 

produtos obsoletos por modelos mais atualizados, etc.. O jogo do poder também faz 

parte da lógica dos relacionamentos contemporâneos, com muitas vezes a presença de 

disputas de controle sobre a aplicação das ideias e desejos individuais. Cada um luta 

pelos próprios interesses, o que pode acabar prejudicando a comunicação do casal. 

 

“Um contexto cultural  que, como vimos até aqui, questiona 

referências tradicionais, penetra ambiguamente na 

experiência social. Por um lado libera o indivíduo de uma 

vinculação engessada com o coletivo, potencializando 

posturas mais autônomas e criativas; por outro, o distancia da 

segurança das regras culturais generalizantes, forçando-o – 

algumas vezes, sem que possua condições para tal – a se 

guiar sozinho” (Baroncelli, 2011 P. 167) 

O relacionamento amoroso pode acabar por ser um eterno projeto, eternamente 

recomeçando e nunca efetivamente “concretizando-se” como esperado. Tal situação 

pode levar a um eterno ciclo que recomeça logo após se constata a “insatisfação” da 

relação. Não mais tendo a continuidade pautada nas tradições, tem na confiança um 

elemento de proteção, segurança e bem estar (Giddens, 1993). 

O descarte do relacionamento em que se está em nome da promessa de uma 

outra relação mais satisfatória, menos desgastante e mais prazerosa é algo cada vez mais 

cotidiano. A dedicação necessária para construir/manter uma relação atualmente pode 

ser considerada um preço muito alto. Tal valor é considerado muitas vezes mais caro 

que o de começar um novo romance. 
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“Assim, na contemporaneidade, o indivíduo corre o risco de 

não saber muito bem o que fazer com a liberdade conquistada 

e, sem referências sociais consistentes para além da lógica 

imediatista do consumo, pode acabar desbancando para um 

individualismo extremo que acabe se chocando frontalmente 

com os anseios, igualmente presentes, de cumplicidade, 

proteção e compromisso” (Baroncelli, 2011 P. 168) 

O discurso religioso se atualiza mais uma vez, com o Pastor apropriando-se tanto do 

discurso médico quanto do discurso clerical para justificar as adversidades que 

aparecem nas relações, dando um caráter ao mesmo tempo que biológico, um também 

místico. 

Capítulo 2 Definindo Conceitos e Estabelecendo Vieses: O Lugar da 

Religiosidade na Conjugalidade, uma abordagem Empírico-Psicológica 

2.1- Uma Perspectiva Empírica dos Relacionamentos 

A psicologia vem, nas últimas décadas, dando bastante atenção às questões que 

envolvem os relacionamentos amorosos. Os estudos empíricos e teóricos envolvem 

diversos aspectos, teorias e modelos de satisfação conjugal, com constructos diferentes. 

As teorias do amor, por exemplo, visam dar uma luz na maneira como as relações se 

iniciam, se desenvolvem e/ou terminam. 

As pessoas são diferenciáveis pelos mais diversos motivos e critérios. Ao longo 

dos séculos as mudanças ficaram ainda mais aparentes. Independentemente das 

variáveis sócio-históricas, porém, são nos relacionamentos que encontramos a maior 

forma de realização pessoal e que vivemos as mais fortes emoções, prazeres, felicidade 

e realização pessoal (Hernandez, 2003).  

A literatura existente à respeito do casamento é enorme, com resultados que 

muitas vezes mostram o casamento como uma instituição com diversos benefícios ou 

mesmo como fonte de conflitos  (Lambert & Dollahite, 2006). Apesar do casamento 

estar associado positivamente à saúde e qualidade de vida, especialmente em casais 

mais idosos (Scorsolini-Comin & Santos, 2010), o conflito em relacionamentos é 

significativo e, muitas vezes, inevitável. 

Os principais fatores relacionados ao bem estar conjugal são as características 

sociodemográficas, a saúde física, a saúde mental e as características de personalidade. 
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A grande quantidade de fatores que influenciam a manutenção de um relacionamento é 

um dos principais empecilhos aos estudos empíricos nessa área. Scorsolini-Comin e 

Santos (2010), por exemplo, deu-se ao fazer uma revisão integrativa das publicações 

nacionais sobre a conjugalidade até o ano de 2010, apresentando o constructo da 

satisfação conjugal associada a uma boa qualidade de vida. O estudo conclui que a 

Satisfação conjugal é um constructo importante, mas não é o único. 

A formação de uma relação amorosa ocorre também com a formação de um 

sistema de crenças e expectativas. Tal formação se dá à partir das crenças e valores que 

cada cônjuge trouxe de seus respectivos sistemas familiares. O casamento, nesse 

sentido, é afetado por fatores conscientes e inconscientes, o qual acontece através da 

relação entre expectativa e a realidade do casal, além, é claro, de questões 

situacionais/temporárias (Scorsolini-Comin & Santos, 2010). A satisfação no casamento 

é influenciada pela proximidade dos cônjuges, quando existem estratégias adequadas 

para resolver problemas, quando praticam a própria crença religiosa, quando 

comunicam-se bem e quando estão satisfeitos com o próprio status econômico 

(Scorsolini-Comin & Santos, 2010). A satisfação conjugal é fruto de um dar e receber 

recíproco e espontâneo. Além disso, o companheirismo, a afeição, a segurança e a 

convergência de expectativas são decisivos para o bem-estar do casal (Scorsolini-Comin 

& Santos, 2010). 

O fato de que um casamento dure pouco não implica em que o mesmo deixe de 

ser satisfatório. Mesmo assim, o fim dos relacionamentos conjugais, ou mesmo os 

relacionamentos insatisfatórios, estão ligados à consequências negativas tais quais 

doenças físicas, suicídio, acidentes automobilísticos, psicopatologias e até mesmo atos 

de violência que podem ou não resultar em homicídio (Scorsolini-Comin & Santos, 

2010). Ainda não é clara a relação entre a religiosidade com outras variáveis relevantes 

para a estabilidade de um relacionamento, tais quais idade ao casar, presença/ausência 

de filhos, recasamento, etc. (Sullivan, 2001). 

 

 

 

 



45 

 

2.2- Definindo Operacionalmente Conjugalidade, Religião, Religiosidade e 

Espiritualidade 

“Todos esses fatores contribuíram para um 

fenômeno migratório religioso, em que cultos 

tradicionais, como o catolicismo, são abandonados 

em busca de novos credos e novas formas de 

expressar o sagrado. Este é o caso das religiões 

neopentecostais e do movimento carismático da 

igreja católica, que se reestruturou para ‘manter o 

rebanho’” (Cerqueira-Santos, 2008 P.27) 

É visível o grande crescimento de novas denominações religiosas, novas 

correntes esotéricas e mesmo novas religiões. A diversidade religiosa brasileira atual 

possibilita a convivência de religiões diferentes, ou mesmo a ausência de religião no 

seio de uma mesma família. Tal fato, por outro lado, nem sempre resulta num clima de 

tolerância e entendimento. A situação de abertura e mistura religiosa permite que cada 

um escolha como quer viver a própria religiosidade (Silva, 2008). Esse crescimento 

pode ser reflexo da grande individualização contemporânea, a qual gera uma demanda 

de novas maneiras de dar sentido à vida (Cerqueira-Santos, 2004).  

As Culturas religiosas tem um papel muito importante na construção, produção e 

reprodução da vida social (Rios, 2010). A religião é uma das muitas maneiras de 

socialização que incluem a internalização de normas. As pessoas muitas vezes não se 

restringem ao culto de uma só religião ou pressuposto teológico. O número de pessoas 

que acreditam em um “deus à sua maneira” representa uma boa porcentagem dos teístas. 

O devoto pode apresentar crenças que não correspondem necessariamente aos 

ensinamentos da igreja que é afiliado/frequenta (Cerqueira-Santos, 2008). Quanto mais 

religioso é o fiel, menos provável que o mesmo se envolva em 

atividades/comportamentos que sejam desviantes dos comportamentos aceitáveis no 

contexto grupal (Barkan, 2006). 

As instituições religiosas têm renovado os próprios discursos, o que deixa cada 

vez mais evidente o que os estudos recentes têm demonstrado sobre a diversidade 

religiosa. Tais estudos mostram que as pessoas pertencentes à mesma religião ou 

mesmo denominação religiosa, dificilmente têm uma vivência religiosa igual. Os 

membros apropriam-se do discurso religioso de uma maneira original, criando e 

adaptando a doutrina religiosa ao próprio estilo de vida (Silva et al, 2008). Citando 
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Duarte (2006) no texto “religiosidade, juventude e sexualidade”, Silva afirma que cada 

discurso religioso codifica as atitudes morais consideradas razoáveis para o próprio 

rebanho. Cada fiel compara e codifica o discurso religioso com a própria disposição 

moral (Silva et al, 2008). 

O público religioso, assim como a maior parte da população secular, estão 

privados da produção acadêmico-científica atual. Tal fato não torna os modos de 

subjetivação religiosas nem mais nem menos válidos (Cerqueira-Santos, 2008). A 

religião expressa uma busca de conexão pessoal com o divino, a qual se organiza em 

função da crença ou dependência de um poder sobre-humano (Cerqueira-Santos, 2004). 

A espiritualidade, por sua vez, pode ser reconhecida através de experiências de 

aceitação, conexão ou mesmo em situações em que pessoas percebem-se com as 

mesmas opiniões/ideias (Coffey, 2002). 

A religião é uma forma de agregar diversas representações e modos de enxergar 

a realidade. O estudo e a pesquisa nessa área, requer do estudioso um não julgamento 

dos valores religiosos à partir de um viés/valores científicos. Em outras palavras, não é 

possível compreender verdadeiramente o campo de pesquisa da religião como um 

agregado de pessoas carentes/privados culturalmente ou deficientes de conhecimentos 

científicos (Cerqueira-Santos, 2008). Apesar disso, a religiosidade e a espiritualidade 

vêm, nos últimos séculos, sendo desvalorizada pelas ciências sociais. Em muitos 

contextos chega a ser mesmo (psico) patologizada de maneiras nem sempre sutis 

(Erickson et al, 2002). 

“A religião pode, então, influenciar a vida das 

pessoas de forma multifatorial, sendo que a 

formação de uma rede social e a consolidação de 

normas morais devem estar presentes. Tais normas 

desenvolvem-se no sentido de ditar valores sobre o 

que é certo ou errado, bom ou ruim, bem ou o mal, 

digno ou indigno etc., que orientam e motivam as 

ações humanas. Tais valores, portanto, direcionam a 

maneira como os desejos humanos podem ser 

julgados e guiados por caminhos tidos como 

positivos” (Cerqueira-Santos, 2008 P. 22) 

A palavra religião é comummente traduzida do grego como “a tentativa de 

reconexão do homem ao divino”, o que deixa implícita a existência de uma conexão 
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anterior que foi perdida ou interrompida de algum modo. A raiz da palavra “Religio”, 

por outro lado, refere-se à ideia de respeito ou reverência (Moniz, 2001). 

A religiosidade e a espiritualidade são constructos que se englobam em muitos 

aspectos e se diferenciam em outros. A espiritualidade, por exemplo, é um constructo 

difícil de avaliar e mensurar à partir de critérios concretos. A frequência a uma reunião 

religiosa, por exemplo, não é garantia de qualquer forma de espiritualidade (Cerqueira-

Santos, 2008). Citando Prest e Russell (1995), Erickson ET al definem espiritualidade 

como a experiência humana de descobrir significado, propósito e valores, estejam ou 

não ligadas à noção de um ser supremo/divino. Ao mesmo tempo, define religião como 

a organização formal e institucional de crenças e práticas espirituais  (Erickson ET al, 

2002). 

A palavra religiosidade, tendo origem no latim com a palavra “religare” (re-

ligare que tem como prefixo “re” significando “novamente”, “mais uma vez”, “de novo” 

e o “ligare”). A espiritualidade, por sua vez, aparece na cultura grega na forma da 

palavra “psique” ou “pneuma”, com correspondentes nas palavra “alma” ou “espírito”. 

Na versão latina, porém, a palavra espiritualidade tem origem na palavra  “Spiritus”, 

que em latim significa “sopro”, “fôlego” ou “ar que respiramos”. Refere-se a algo 

essencial e do qual precisamos para viver, nos dando sustento (Moniz, 2001). 

A religiosidade se insere na esfera pública, enquanto a espiritualidade na esfera 

privada. A espiritualidade é um constructo multidimensionado, sendo uma tentativa de 

dar sentido à vida e formador de pensamentos, valores e ações. Os estudos de Santos e 

Mandarino (2005) trouxeram o dado de que a religiosidade vem sendo identificada 

como uma importante alternativa de sociabilidade e prazer entre jovens e adolescentes. 

Além disso, o mesmo trouxe que nesse contexto religioso, há um compartilhamento de 

sentidos e experiências sobre a sexualidade  e o amor. Outros fatores de religiosidade 

são as crenças espirituais, práticas religiosas e envolvimento com uma 

comunidade/instituição religiosa (Lambert & Dollahite, 2006). 

A religiosidade implica uma organização social/institucional que se estrutura ao 

redor de crenças religiosas e práticas de atividades consideradas místicas ou 

sobrenaturais (Cerqueira-Santos, 2008). Exemplos de práticas religiosas incluem a 

leitura de textos sagrados, a presença em encontros organizados por instituições 

religiosas, contribuição financeira à uma comunidade religiosa, etc. (Lambert e 
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Dollahite, 2006). Outros Fatores que identificam religiosidade são: frequência, nível de 

identificação com a doutrina, filiação à uma instituição, etc. (Barkan, 2006). Apesar 

disso, a manifestação religiosa pode ocorrer de forma desinstitucionalizada, com o 

crente criando o próprio sistema de valores. É tal sistema que ajudará a determinar sob 

qual parâmetro viverá e julgará os próprios comportamentos como certos ou errados 

(Cerqueira-Santos, 2008). 

A espiritualidade dá sentido ao cotidiano, podendo ou não guiar ações que o 

indivíduo pode realizar (Cerqueira-Santos, 2008). A espiritualidade não é 

emoção/sentimento e pode ter um papel bastante significativo em como a expectativa de 

um indivíduo o leva ao resultado que pretendia. Ela sempre envolve relacionamentos, 

seja consigo mesmo, outras pessoas ou mesmo com forças/entidades exteriores aos 

corpos humanos. Quando tem um poder transformativo, a espiritualidade apresenta-se 

na forma de esperança, oração, perdão, cura ou qualquer outra coisa que provoque bem-

estar (Coffey, 2002). Outros exemplo de crença espiritual é a crença na natureza eterna 

do casamento (Lambert e Dollahite, 2006). 

As instituições e comunidades religiosas geralmente oferecem apoio direto ou 

indireto à população do local onde se estabeleceram, ou seja, oferecem recursos sociais 

e/ou materiais aos que à buscam. Tais serviços muitas vezes tentam compensar 

deficiências nos serviços estatais (Cerqueira-Santos, 2008). 

2.3- A religiosidade/espiritualidade como fatores que afetam a dinâmica do casal 

 

Na tentativa de entender como a religiosidade afeta o casamento, os 

pesquisadores debruçaram-se sobre essas as duas variáveis em pesquisas quantitativas. 

As pesquisas feitas até então eram bastante limitadas por ser difícil determinar se é o 

casamento que influencia a religião ou se o processo é exatamente o inverso (Sullivan, 

2001). Citando o estudo de Booth, Johnson, Branaman e Sica (1995), Sullivan 

descreveu ainda uma relação recíproca entre casamento e religiosidade, com o 

casamento sendo capaz de trazer mudanças significativas na religiosidade e 

espiritualidade (Sullivan, 2001). 

As pesquisas nessa área apresentam resultados diversos, como são os casos das 

relações entre religiosidade/sexualidade, religiosidade/conjugalidade, etc. Um exemplo 

de resultado dessas pesquisas é a constatação de que quanto maior o nível de 
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religiosidade, menor o número de parceiros sexuais ao longo da vida (Barkan, 2006). 

Além disso, adultos com altos níveis de religiosidade tendem a apresentar problemas de 

ordem sexual (Orathinkal & Vansteenwegen, 2006). Outro estudo nessa área mostrou 

que os casais, quando apresentavam altos níveis de religiosidade e baixos níveis de 

satisfação sexual, apresentavam os mesmos índices de satisfação conjugal de casais 

satisfeitos sexualmente. Tal relação sugere que um alto nível de religiosidade é capaz de 

compensar uma insatisfação sexual no casamento (Sullivan, 2001). 

Apesar desses resultados negativos no que se refere à sexualidade, existe uma 

correlação positiva entre religiosidade e estabilidade no casamento (Orathinkal & 

Vansteenwegen, 2006). Além disso, a resolução de conflitos é bastante incentivada pela 

religião, uma vez que a mesma valoriza ideais de harmonia nos relacionamentos. Nos 

momentos de briga, o modelo dos “heróis bíblicos” é enfatizado, sendo eles modelos 

aos quais os fiéis são comparados (Lambert & Dollahite, 2006). Através da sacralização 

do casamento e da união de propósitos/visões de mundo, a religiosidade age prevenindo 

conflitos que poderiam surgir por conta de divergências de pensamento. As noções 

religiosas de amor incondicional e a condenação do egoísmo também agem na direção 

da prevenção do conflito (Lambert & Dollahite, 2006). 

A escolha de lidar com os problemas de frente é também fruto da ideia de que 

“já que não vamos desistir do casamento temos que resolver isso”. Esse 

comprometimento com o casamento impulsiona o casal para a reconciliação, o perdão e 

à evitação do conflito. Um dos fatores que influenciam também nessa decisão é a noção 

de “perdoar para ser perdoado”, um perdão que vem da “gratidão pelo perdão dado por 

Deus”. Através da mudança de foco do conflito trivial para “aquilo que realmente 

importa”, os casais religiosos podem conseguir a força interior para lidar com 

problemas ou mesmo esquecê-los  (Lambert & Dollahite, 2006). 

Um estudo conduzido por Sullivan (2001), encontrou que os casais mais 

religiosos eram muito mais intolerantes com a ideia do divórcio e tinham maiores níveis 

de comprometimento. Além disso, tinham mais probabilidade de buscar ajuda em 

períodos de complicações no casamento, reforçando a ideia de que a religiosidade pode 

servir como um intermediário para a satisfação no casamento religioso. A 

homogeneidade religiosa pode promover mais estabilidade e satisfação no casamento. 

Além disso, a prática religiosa pode promover a ideia de que os relacionamentos 
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conjugais tenham como base o amor e o cuidado, o que está relacionado positivamente 

com perdão e controle de raiva (Lambert & Dollahite, 2006). Além disso, os casais 

religiosos tendem a não apresentar violência doméstica, divorciar-se menos e a serem 

mais felizes. É também declarado que casais religiosos, quando diante de problemas 

conjugais, procuram ajuda com mais frequência que os não religiosos (Sullivan, 2001). 

Que as diversas religiões existentes no Brasil se preocupam com a sexualidade 

dos próprios membros não é nenhuma novidade, o que também é mostrado em Rios 

(2008) e Dantas (2010). Apesar de tamanha energia empregada por essas instituições, o 

Sujeito religioso é protagonista da própria religiosidade, empregando no cotidiano um 

sistema de crenças que foram propagadas por autoridades religiosas, mas não sem fazer 

modificações e adaptações. Em cada denominação há uma ordem moral e padrões de 

conduta considerados ideais, cada qual desenvolvendo maneiras específicas de orientar 

e disciplinar o próprio rebanho. Além disso, por serem tênues os limites entre 

sexualidade e conjugalidade, as regras religiosas sobre a vida sexual estão vinculadas ao 

preceitos éticos e morais relacionados à vida conjugal. O sexo antes do casamento, por 

exemplo, é uma área que une tanto doutrinas que se relacionam à conjugalidade quanto 

doutrinas que se referem à sexualidade. Nesse contexto, os jovens nem sempre se 

sentem a vontade para falar com as autoridades religiosas sobre questões referentes à 

práticas sexuais (Silva et al, 2008). 

A relação entre a religiosidade, mais especificamente, a presença do fiel à 

serviços promovidos pela igreja, mostra que existe uma correlação positiva entre o 

mesmo e a felicidade no casamento, aumento da habilidade de resolver conflitos, 

empatia e responsabilidade pela reconciliação (Lambert & Dollahite, 2006). 

2.4- A Igreja Evangélica como Instância Reguladora de Relacionamentos 

 

As recentes pesquisas e artigos relacionados ao campo do comportamento sexual 

atual ressaltam a influência da igreja evangélica como uma instância 

reguladora/influente das sexualidades brasileiras. Mesmo diante de pessoas de outras 

religiões, a igreja evangélica aparece como porta voz dos discursos conservadores das 

mais diversas origens. Ao mesmo tempo, o discurso secular, com a predominância de 

uma ideologia que valoriza a individualização, a polissemia religiosa e mesmo o 

ateísmo, aparece como uma ideologia a ser combatida pela igreja (Silva et al, 2008). 
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Estando presente em uma sociedade marcada pela valorização do sexo e por uma 

constante busca de prazer (Dantas, 2010).  

A sociedade brasileira é bastante conservadora. Muitos desses valores 

conservadores estão em sincronia com valores da igreja evangélica, o que implica em 

dizer que a última não é necessariamente uma instituição que vai na contramão de toda 

a cultura atual. O puritanismo está intrincado na cultura, apesar da aparente liberdade 

sexual. A igreja é, entretanto, uma instituição que contribui para a ampliação e 

divulgação dos já existentes estigmas e repressões sexuais em vigor na sociedade. Essa 

“dupla linguagem do desejo” é marcada pelo paradoxo da repressão e permissão, que 

acaba ocupando o papel de manutenção da valorização do sexo. Nesse contexto, 

acredita-se que é necessário proibir para transgredir, despertando assim o desejo que 

pode decair em virtude do constante apelo sexual em vigor na sociedade (Dantas, 2010). 

Não são somente as pessoas religiosas que se opõem a essas novas maneiras de lidar 

com a sexualidade. A igreja evangélica, entretanto, costuma ser o mais frequente porta 

voz desses discursos, representando inclusive muitos desses conservadores não 

evangélicos politicamente (Silva, 2008). 

A religião evangélica parece ter se apoiado na lógica médico-estatal e 

disciplinizadora do sexo seguro. Através das políticas públicas, o poder estatal (ou 

biopoder do ponto de vista foucaultiano) agiu no âmbito da prevenção de riscos, do 

absoluto controle dos acidentes e do “mito da razão calculada”. A igreja, assim como no 

discurso higienista estatal, condena qualquer forma de irracionalidade sexual e defende 

a adoção de comportamentos sexuais considerados saudáveis e seguros. No âmbito 

específico da igreja evangélica, o casamento é o único espaço legítimo, saudável e 

seguro para o exercício da sexualidade. A sexualidade evangélica é claramente 

associada à ideia de responsabilidade, amadurecimento da capacidade reprodutiva, 

inserção no mercado de trabalho e, finalmente, de amor conjugal. Permitida apenas após 

o casamento, considerada irresponsabilidade quando exercida fora do contexto 

matrimonial (Rios et al, 2008). 
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O cristianismo evangélico opera nos membros na ordem do biopoder4, 

apropriando-se de elementos da cultura Helênica: o Exame e a direção da consciência, 

num processo em que, mediada por uma confissão à uma autoridade espiritual, a 

obediência total se vincula ao conhecimento de si. Diante das muitas tentações do 

mundo, o membro evangélico deve desenvolver a “responsabilidade”, a qual, sendo uma 

instância interna, permitirá ao membro fazer cálculos de risco de maneira a que o 

mantenha em “segurança” diante das provações. (Rios et al, 2008). 

O fiel é ensinado que é livre para escolher entre a segurança e o risco; entre a 

providência/dependência divina e a “incerteza do mundo dos homens”; escolher entre o 

bem e o mal; entre a salvação e a condenação eternas. O medo das consequências de 

decisões que afetam diretamente o presente e o futuro eterno do fiel só faz reforçar o 

imperativo do “vigiar”. A oposição entre carne e espírito é transposta pela oposição 

entre a os sentimentos corporais (ou mesmo racionais) e o “bom senso”/ “moral” / 

“ética” cristãos. No “cálculo” que sustenta o a relação risco/segurança, está também a 

visão da salvação individual como resultado dessa conta (Rios, 2010).  

Os mecanismos sobre os quais operam o cristianismo promovem uma 

comunidade à qual o fiel deve prestar contas. O dispositivo5 do pastorado6 promove um 

intercâmbio complexo de pecados e méritos que colocam a ovelha e o pastor num 

estado de interdependência. O prestar de contas e o exame de consciência guiam o fiel 

na direção da perfeição espiritual, num cotidiano no qual deve aproximar-se do bem e 

afastar-se do mal. Dar satisfação ao pastor à respeito dos próprios atos e revelar ao 

mesmo à própria intimidade proporcionará, possivelmente, um futuro no qual a ovelha 

terá em si uma consciência que a conduzirá na ausência de supervisão (Rios, 2010). 

O vínculo entre a obediência total e a consciência do fiel se inicia na técnica da 

confissão7, na técnica do testemunho público, no reconhecimento do fiel como membro 

da igreja, entre outras. Tais técnicas visam primeiramente fazer o fiel reconhecer-se 

                                           
4 Biopoder é um termo criado originalmente pelo filósofo francês Michel Foucault para referir-se à prática 

dos estados modernos e sua regulação dos que a ele estão sujeitos por meio de "uma explosão de técnicas 

numerosas e diversas” para obter a subjugação dos corpos e o controle de populações. 
5 Entendo por dispositivo o conjunto histórico formado por uma forma de poder, um tipo de saber e um 

modo de fabricar sujeitos. 
6 O poder pastoral cristão, na modernidade, constituiu-se como um dispositivo pedagógico. Ele lança mão 

de tecnologias de poder individualizantes, como o poder disciplinar e o poder confessional; 
7 A confissão é uma das técnicas de si, na qual se utiliza um prestar de contas sobre a vida visando 

produzir uma série de operações sobre seu próprio corpo, pensamentos e conduta que tem como base o 

julgamento de alguém que é considerado superior em algum aspecto. 
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como pecador/penitente, um devedor de favores espirituais. Essa dívida pode ser paga 

futuramente na forma de serviços à comunidade, trabalhos voluntários na igreja ou 

mesmo uma contribuição financeira (Rios, 2010).  

 O cristianismo de um modo geral considera a sexualidade perigosa/negativa, 

devendo com frequência inibir e regular a expressão da mesma (Dantas, 2010). O 

processo disciplinatório e docilizador da igreja traz ainda a noção de “queda”, na qual o 

fiel mesmo estando “salvo” da condenação eterna e estando “mortos para o mundo”, 

ainda pode perder a própria salvação através do pecado. Devendo viver uma vida 

sempre sóbria, alerta e consciente, o fiel deve sempre “vigiar e orar”, para que não caia 

em tentação. O que ocorre na prática é um processo voluntário de internalização da 

censura8, a qual, por ser aplicada de maneira longa e contínua, aparenta ser natural, ou 

mesmo espontânea (Dantas, 2010). Somente a contínua observação dos próprios 

sentimentos permitirá ao fiel resistir às “tentações da carne” e às “artimanhas do diabo”.  

Apesar da atual tendência de liquidez e baixa durabilidade das relações, a igreja 

evangélica busca reforçar os ideais do relacionamento perfeito, mesmo quando a própria 

experiência dos membros acaba reduzindo essas expectativas. O casamento vem 

purificar o que é “por natureza sujo” e é tido como uma instituição inabalável, 

indissolúvel, prazerosa, agradável e estável apesar de conflitos eventuais (Dantas, 

2010). 

O esperar dos jovens para casar, no ato de “guardar-se” para o outro, é um dos 

maiores atestados de responsabilidade para com a igreja e para com a fé evangélica. 

Citando Foucalt (2006), Rios afirma que esse processo visa a “mortificação” na vida 

terrena9, numa forma de renúncia ao mundo terreno visando obter uma vida nova na 

pós-vida. Só assim se assegurará a existência de indivíduos capazes de agradar a Deus e 

assegurar o acesso à salvação (Rios et al, 2008). Através do Pastorado e da Disciplina, 

os cristãos evangélicos vigiam a si mesmos e aos outros, prestando contas às 

autoridades espirituais terrenas e também às celestiais (Rios et al, 2008). 

Antes do casamento os evangélicos vivem com uma constante “ameaça sexual 

de queda”, ou seja, o que na linguagem deles significa a saída de um estado de 

                                           
8 A internalização da censura pressupõe que uma forma de vergonha emerge em situações em que o 

sujeito é exposto a um discurso proibitivo e acaba por aprender e comportar-se de acordo com o discurso 

ouvido. 
9 Pressupõe que só no pós-vida é que o prazer corporal deve ser plenamente satisfeito.  
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“salvação da própria alma” por causa de uma relação sexual ilícita, para o estado de 

“desviado”, no qual se cedeu as tentações e aos desejos da “carne” (Silva, 2008). A 

crença de que a sexualidade dos membros pode os levar ao inferno eterno é o motivo e a 

justificativa dada pela igreja para tantas preocupações, orientações e intervenções na 

vida dos membros.  

Subsiste, no discurso evangélico uma grande batalha espiritual que determina o 

destino final da alma do membro, seja a luta entre Deus e o diabo, seja a luta cotidiana 

entre o “espírito e a carne”. Entre o céu e o inferno, o membro luta contra uma maré de 

tentações e provações, as quais buscam desviá-lo do caminho da “santidade e da 

retidão”. A separação entre a ideia de corpo e a de carne não é tão clara na bíblia. 

Apesar disso, uma interpretação superficial parece sugerir que o corpo é meramente o 

que concede aos humanos à condição de existência, enquanto a carne aparece como 

aquilo que, no corpo, se opõe à vontade de Deus (Rios, 2010). 

A carne, que se manifesta no “abuso das inclinações pecaminosas do corpo”, 

opõe-se à moral cristã. Preexistindo no corpo, a mesma deve ser combatida e silenciada 

através da mortificação corporal. A guerra contra os desejos e impulsos feita pela igreja 

é feita através de um certo nível de punição, castigo ou mau-trato corporal. Dispositivos 

e técnicas de si como o jejum, a vigília e a castidade são exemplos de como a disciplina 

do corpo é feita através de uma privação, seja ela de alimento, de sono ou de sexo (Rios, 

2010). Outras tecnologias do controle do desejo são a leitura bíblica, a espera do 

parceiro afetivo, a confissão do pecados durante orientações, presença em eventos 

promovidos pela igreja, a institucionalização do namoro (transformar o namoro em uma 

formalidade que recebe a aprovação da liderança) e a promoção do 

arrependimento/culpa diante de atos reprováveis aos olhos eclesiásticos (que podem 

transformar o prazer em desprazer) (Dantas, 2010). 

O processo de formação espiritual do fiel não estará concluído enquanto ele não 

tomar para si a responsabilidade pela salvação de outros. Promovendo a criação de 

outros “túmulos corporais”, irá trazer uma nova vida, um “novo nascimento” ao 

próximo (Rios, 2010). 

Apesar de todo o esforço doutrinário, as intervenções da igreja evangélica na 

vida sexual dos jovens podem trazer como consequência uma forma de comportamento 

sexual de risco. Pelo fato de os comportamentos sexuais dos evangélicos serem 



55 

 

intimamente monitorados e controlados por regras e doutrinas e também por conta de 

um programa pró-casamento e da abstinência sexual pré-marital, os jovens acabam por 

considerar pecado o mero ato de preparar-se para uma relação sexual “ilícita” ou 

“pecaminosa”. Tal fato deixa os jovens religiosos “despreparados” para eventuais 

situações sexuais, impossibilitados de exercer uma sexualidade segura (Cerqueira-

Santos, 2008). 

As igrejas evangélicas demonstram grande interesse/preocupação com a vida 

sexual dos próprios membros, dedicando grande esforço em relação ao manejo dos 

desejos e ao uso dos prazeres. As regulamentações e códigos de conduta evangélicas no 

sentido da sexualidade aparecem desde os discursos eclesiásticos às conversas 

informais, estando intrincada nas relações interpessoais (Dantas, 2010). A intervenção 

estatal e religiosa nos relacionamentos e na sexualidade da população acontecem através 

de “manuais de conduta”, tais quais a bíblia, os manuais de higiene sexual, os tratados 

dos sexólogos e as cartilhas do sexo seguro, etc. (Rios, 2010). 

O que se descobriu então é que tanto para os membros quanto para as 

autoridades religiosas, foi encontrada uma “sacralização da sexualidade”, a qual se 

restringe a um único momento, o casamento. O caminho sexual indicado pelos líderes 

religiosos antes do casamento é, de uma maneira geral, o da abstinência sexual ou 

mesmo a castidade. O estado civil, neste contexto, purifica e legaliza uma prática que 

em qualquer outro momento/contexto seria considerada um pecado, seja ele adultério, 

fornicação, luxúria ou mesmo homossexualidade. Tais pecados provocam os mais 

diversos males, desde doenças, possessões demoníacas, morte e, em último caso, o 

inferno (Silva et al, 2008) 

A igreja evangélica tem como principal foco a moralização da vida sexual do fiel 

solteiro, a qual é constantemente alvo de políticas higienistas, patologizantes e 

racionalizantes. Considerada um risco para a saúde espiritual e ordem institucional. O 

desejo é frequentemente alvo dessas medidas (Dantas, 2010). A coexistência de 

percepções excludentes de exercício da sexualidade gerou ritos que surgem como 

alternativas para contemplar a contradição, tal como o de sacralização da sexualidade, 

que com o matrimonio, purifica e legaliza as práticas sexuais (Rios, 2009). 

As igrejas evangélicas colocam muitas barreiras para o divórcio, ressaltando o 

papel de “manter intactas” as famílias. Nesse sentido, o mero frequentar da igreja acaba 
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por fornecer algum tipo de treinamento para melhorar a comunicação dos casais 

(Sullivan, 2001). 

O namoro dentro da igreja pode aparecer muitas vezes como uma recompensa 

pelo sacrifício da carne. É um período de muita expectativa, pois é o fruto da paciência 

em esperar pela ação divina de providenciar um parceiro duradouro. Tal espera pode 

chegar a anos, aumentando ainda mais a dor da espera. O fiel abre mão do prazer 

imediato e da autonomia/responsabilidade da escolha do parceiro na expectativa da 

união perfeita, temendo que a própria escolha seja influenciada/deturpada por desejos 

eróticos pecaminosos (Dantas, 2010). Em momentos em que algum membro desvie-se 

da doutrina, é possível que a igreja use do vexame e da humilhação do membro, seja 

para reiterar a doutrina para a congregação, seja para instaurar no membro desviante o 

sentimento de culpa (Rios et al, 2008). 

Uma outra medida adotada pela igreja é o “aconselhamento psicológico-

prescritivo”, no qual o sofrimento pessoal do membro é usado contra ele mesmo, numa 

tentativa de justificar intervenções futuras, servir de modelo para os outros membros e 

para garantir a adequação do membro às normas da instituição (Rios et al, 2008). Os 

pastores agem como guias especialistas em relacionamentos, aconselhando sobre como 

preservar, restaurar e garantir a permanência dos membros no casamento (Dantas, 

2010). 

O medo do fracasso da relação tão esperada pode levar o cristão a esperar 

passivamente a autorização divina. A consulta ao pastor se faz necessária para abençoar 

a relação e submetê-la à tutela eclesiástica. Tal prática torna o namoro na igreja uma 

espécie de solenidade pública, o que dificulta a dissolução da mesma, dado o caráter 

sério e formal do mesmo. O propósito do namoro é simular e antecipar problemas no 

casamento. Apesar disso ele deve ser breve, para evitar transgressões sexuais (Dantas, 

2010).  

O sexo é visto como uma dádiva/concessão/recompensa fruto do processo de 

controle do desejo e da obediência no seguir do ritual do namoro/casamento. A igreja 

evangélica geralmente incorpora o prazer sexual dentro do casamento como algo 

indispensável à consolidação do casal. Apesar disso, deve-se por limites à intensidade 

do prazer para que não se atinja níveis que ultrapassem “o limite da decência” (Dantas, 

2010). 
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As restrições feitas pela igreja são muitas, mas isso não significa que os fiéis vão 

obedecê-las. A normatização da conduta do membro da igreja evangélica geralmente é 

bastante rígida. Porém, por mais que a intervenção da igreja evangélica pareça limitante, 

os fiéis parecem superar tal fato e manter-se satisfeitos com a religião (Cerqueira-

Santos, 2008). Apesar de os pastores evangélicos terem orientações mais diretivas e 

impositivas na vida dos membros do que líderes religiosos de outras religiões, os 

membros jovens não aceitam cegamente as orientações recebidas (Silva et al, 2008). Em 

outro caso, foi mostrado que essas intervenções podem ser vistas como um cuidado com 

a vida espiritual do fiel (Dantas, 2010). 

O mito da alienação religiosa no Brasil vem sendo derrubado por uma série de 

estudos que têm demonstrado que pessoas pertencentes à mesma religião ou mesma 

denominação religiosa, dificilmente têm uma vivência religiosa igual. Os membros 

apropriam-se do discurso religioso de uma maneira original, criando e adaptando a 

doutrina religiosa ao próprio estilo de vida (Silva, 2008). 

A espiritualidade e a religiosidade não são contrárias ao pensamento científico. 

Ao contrário do que muitos esperam, tanto os jovens quanto as autoridades religiosas 

mostraram marcas de incorporação dos sentidos mais atuais da expressão da 

sexualidade e do amor, os quais coexistiam com valores tradicionais da moral religiosa 

(Silva et al, 2008). Em outras narrativas foram observados que essa incorporação 

também era forte entre as autoridades religiosas, nas quais foi destacado o grande 

desafio de lidar com as divergências das doutrinas seculares (Rios, 2010). Os jovens 

evangélicos parecem viver numa tensão entre a modernidade e a tradição, especialmente 

no que se refere a temas relacionados à sexualidade (Silva et al, 2008). 

O posicionamento dos membros da igreja evangélica sobre o casamento 

transparece a crença de que o Amor deve ser a base de tudo, num ideal de casamento 

típico da modernidade ocidental (Silva et al, 2008). Além disso, o cristão evangélico 

pode, para amenizar o sentimento de culpa proveniente da atividade sexual 

aparentemente ilícita na congregação, reinterpretar especificamente alguns valores 

religiosos à luz de conceitos modernos (Rodrigues, 2003).  

O evangélico que tenta viver de acordo com a doutrina cristã, mesmo cheio de 

sensações/desejos e prazeres, pode optar por buscar um estado corporal ideal chamados 

de “santidade”. Tal estado, considerado uma “técnica de si” no sentido foucaultiano, 
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aparece simbolizada como a “eterna luta entre o espírito e a carne”. A santidade é 

alcançada através da subjugação da carne, a qual é a fonte do pecado e de todo mal à 

obra divina (Rios et al, 2008). Visando alcançar ou manter a santidade, os jovens 

religiosos podem ser vítimas tanto da ideia de um deus vingativo que desaprova certos 

comportamentos do fiel quanto de um grupo que os acolhia e passe a rejeitá-los/excluí-

los. Esse segundo aspecto deve ser ressaltado, uma vez que o regular das condutas 

sexuais dos membros penetra nas relações íntimas e interfere no comportamento dos 

membros. A moralização que vem do discurso institucional oficial é forçado a coexistir 

com a ideologia em vigor na sociedade e com a história de vida do fiel (Dantas, 2010). 

Os motivos que levam o fiel a comportar-se de acordo com as expectativas 

eclesiásticas passam tanto pela expectativa de uma recompensa quanto pelo medo da 

punição/abandono divino. Além disso, a própria comunidade religiosa reforça as 

normas vigentes e pode trazer consequências negativas para o membro desviante, tais 

quais a humilhação, expulsão, perda de cargos institucionais, etc. (Barkan, 2006).  

Capítulo 3 

Método 

Este trabalho tem como objetivo investigar o modo de vida defendido pela 

IURD através da doutrina pregada no Programa Love School. Para tal, será feita uma 

inserção ecológica, com a inclusão do pesquisador no “campo de valores” do programa 

e a identificação dos múltiplos fatores ambientais que afetam o desenvolvimento dos 

membros. 

 

Inserção Ecológica 

 

O estudo, no primeiro momento, visa estabelecer uma inserção no campo das 

igrejas evangélicas, criando vínculos, identificando fatores ambientais e os diferentes 

tipos de relações interpessoais (Bronfenbrenner, 1993). Analisando características 

ambientais e pessoais, visa-se principalmente valorizar os processos desenvolvimentais 

(Koller , Moura ,Couto , Prati, 2008). 

Os procedimentos realizados nessa primeira parte visam criar laços que 

possibilitem posteriores coletas de material, no sentido de colecionar definições daquilo 
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que se considera “conjugalidade” num contexto heterossexual. Além disso, visa-se 

descrever qual é o discurso/doutrina que se estabelece na relação entre os líderes e os 

membros, visando moldar a conduta dos fiéis. 

A inserção ecológica foi desenvolvida por Cecconello e Koller em 2003, 

envolvendo os 4 aspectos do modelo PPCT (Processo, Pessoa, Contexto e Tempo), o 

que possibilitou que se estudasse de maneira mais precisa a interação entre as pessoas e 

os contextos em que estão, observando os processos de desenvolvimento que ocorrem 

(Koller, Moura, Couto, & Prati, 2008). Esse método de investigação nos possibilita, 

além de crescimento pessoal, interações e afetos. Em momentos de estabilidade e 

instabilidade, os processos proximais produzem um processo de interação estável e 

recíproco entre pessoas e seus respectivos ambientes (desenvolvimento humano) 

(Bronfenbrenner, 1993). 

O processo de investigação-no-contexto, quando bem feito, leva não só os 

participantes do campo da pesquisa a um desenvolvimento, mas também o pesquisador 

desenvolve-se numa troca de informações e energia. Dentro da equipe, o 

compartilhamento de sentimentos, informações, experiências individuais e de aspectos 

ambientais, proporciona ao pesquisador um processo proximal que lhe é próprio 

(Koller, Moura, Couto, & Prati, 2008). 

O foco da inserção ecológica são os processos proximais, os quais, sendo frutos 

de uma interação efetiva, envolvem encontros que ocorram numa base regular, durante 

um período estendido de tempo, os quais devem ser complexificados com o passar do 

tempo. Sendo formas duradouras de interação no ambiente imediato (e motores 

primários de desenvolvimento), os processos proximais envolvem reciprocidade nas 

relações interpessoais e a presença de objetos e símbolos ambientais que estimulem a 

atenção, o contato físico e desenvolvam a imaginação pessoal. É essa reciprocidade que 

proporcionará um aumento da complexidade das interações. (Koller, Moura, Couto, & 

Prati, 2008). 

A pesquisa envolve a investigação da interação entre os diversos elementos do 

contexto do campo de pesquisa (Cada qual com símbolos que lhes são próprios) e as 

pessoas envolvidas, numa influência dinâmica e não linear, a qual altera-se 

qualitativamente ao longo do tempo (Koller, Moura, Couto, & Prati, 2008). 
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Pesquisa 

A base de dados de pesquisa inclui todas as experiências relacionadas ao campo 

de pesquisa, as quais incluem as conversas com os membros, a leitura de livros 

recomendados pela instituição, o assistir dos vídeos da Love School, o assistir das 

ministrações/pregações, etc. 

A cada dia de imersão no mundo evangélico foram feitos diários de campo, 

gravação de passagens e conversas importantes, etc, visando um registro e criação de 

uma base de dados para uma posterior análise. O objetivo desse estudo é obter dados 

sobre a maneira como o membro típico se relaciona, se comporta ou mesmo idealiza o 

futuro cônjuge, apresentando características que abrangem a quantidade de 

relacionamentos que já teve, a duração média dos mesmos, a quantidade de separações 

temporárias, etc. 

Procedimentos de Coleta de Material 

A coleta dos dados consistiu no registro e transcrição dos vídeos mais 

visualizados e/ou tem temáticas mais relevantes sobre os preceitos da IURD do Canal 

do Love School no Youtube. Além disso, foram analisados os dois livros do programa 

(“Casamento Blindado10” e “120 minutos para Blindar seu Casamento11”) e o DvD 

“Sexo em um Casamento Blindado” .  

Critérios Para a Escolha dos Vídeos 

1- O Vídeo deve estar disponível no canal oficial do Youtube (“Canal the Love 

School”). 

2- O Vídeo teve ter obtido pelo menos 2.500 Visualizações (média dos vídeos do 

canal) até o dia 01/10/2014 

3- O Título do vídeo deve conter palavras que remetam à temas importantes e 

recorrentes no que concerne à conjugalidade: Amor, Casamento, Divórcio, 

Adultério e Sexualidade (E derivados dessas palavras chave, por exemplo, 

divorciado, amantes etc). 

                                           
10 Nas referências aparece como Cardoso & Cardoso 2012 
11 Nas referências aparece como Cardoso & Cardoso 2013 
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À partir desses critérios, 7 vídeos foram selecionados, com os seguintes títulos: 

“Pornografia”; “Aprendendo com a Amante”; “O que Fazer para Proteger seu 

Casamento”; “Como Lidar com as Tentações”; “Virgindade está na Moda”; “É Preciso 

ter Desejo para Fazer Sexo?” e “Ele nunca Fala em Casamento”.  

Processamento e Análise dos Dados 

A análise desta fase consistiu em categorizar as informações coletadas, analisá-

las e compará-las. Através dessa análise, poderão ser observadas as principais doutrinas 

e expectativas da igreja universal no que se refere ao comportamento conjugal. 

  A análise dos conceitos foi feita com o procedimento de Análise de Conteúdo 

(Bardin, 2011), para esse fim, também recorremos ao modelo Processo-Pessoa-

Contexto (PPCT), o qual permite a análise de processos e resultados do 

desenvolvimento humano, numa função conjunta entre características ambientais e 

pessoais (Bronfenbrenner, 2011). 

A Igreja Universal do Reino de Deus em Foco 

Os protestantes históricos diferenciam-se dos neopentecostais em muitos 

aspectos. Uma das diferenças mais importantes é que, quando a questão é a conexão 

entre o púlpito e a plateia, os primeiros valorizam muito mais a racionalidade, enquanto 

os neopentecostais valorizam mais o sentimento (Cerqueira-Santos, 2004). 

Num mercado religioso que parecia saturado de ofertas evangélicas, surgiu uma 

nova proposta espiritual que promete resolver todo e qualquer problema, seja ele de 

ordem financeira, de saúde e relacionamento.  

“A primeira igreja foi erguida onde funcionava uma antiga funerária, no bairro da Abolição, 

também no Rio de Janeiro. O primeiro culto foi realizado naquele local, em 9 de julho de 1977. A ajuda 

dos primeiros membros foi fundamental. Albino da Silva encontrou o imóvel. Dona Lindalva doou o 

ventilador” (Universal.Org, 2015) 

O fim do sofrimento é o foco da denominação, com a instituição religiosa se 

propondo a intervir nas dificuldades do membro. Com a proposta do “Pare de Sofrer”, a 

igreja universal agrega pessoas de todos os tipos e classes sociais. Seduzidas pelas 

promessas de resolução, as pessoas lotam as igrejas, tornando a igreja universal uma das 

denominações evangélicas mais bem sucedidas da história. 
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O jornal Folha Universal, produzido pela IURD atingiu no ano de 2014 a marca 

recorde de mais de 3,5 milhões de exemplares em circulação. Com uma tiragem 

semanal com uma média de 3 milhões de exemplares (Folha Universal, 2015), a folha 

Universal vai muito além de um mero jornal institucional, uma vez que, enviando 

exemplares para diversos lugares do mundo, é um dos jornais mais influentes da 

atualidade. 

“Muito além do trabalho de pregar os preceitos da Bíblia para a manutenção da vida espiritual, a 

instituição age diretamente na melhoria da qualidade de vida de fiéis, e mesmo daqueles que não 

frequentam a Igreja, nos diversos países em que atua” (Universal.Org, 2015) 

O sucesso da Igreja Universal atinge inclusive muitos outros países além do 

Brasil:  

“Há muitas outras iniciativas da Universal nos quase 100 países ao redor da Terra em que a 

Igreja está presente, sem as quais, milhões ainda estariam sofrendo – e outros que ainda sofrem não 

veriam um horizonte promissor, como passaram a ver. São pessoas que voltaram a sonhar, a querer, e 

hoje sabem que é possível realizar” (Universal.Org, 2015) 

A igreja universal faz parte do “pentecostalismo de terceira geração”, ou 

neopentecostalismo. Através do que veio a ser conhecido como teologia da 

prosperidade, a Universal prega, em vez da felicidade no pós-vida, a felicidade na vida 

terrena, com grande ênfase na prosperidade material. Além disso, tentam minimizar 

restrições comuns em outras denominações evangélicas, utilizando com frequência a 

mídia para vender a ideia de uma denominação que preza pela liberdade, prosperidade e 

resolutividade de problemas diversos (Mesquita, 2007). 

“Sempre detentora de um forte cunho de autoajuda e valorização do indivíduo, a TP [Teologia da 

Prosperidade], reúne crenças sobre cura, prosperidade e poder da fé através da confissão da palavra em 

voz alta e ‘no nome de Jesus’ (...). Por meio da confissão positiva, o cristão compreende que tem direito a 

tudo de bom e de melhor que a vida pode oferecer: saúde perfeita, riqueza material, poder para subjugar 

satanás, uma vida plena de felicidade e sem problemas” (Bronsztein, 2012 p. 8) 

O fiel é colocado na posição de herdeiro do mundo (filho de Deus), podendo 

usar esse “direito de linhagem”, para obter bens simbólicos e materiais. Para se tornar 

filho de Deus, o fiel deve “combater a própria passividade” e se “dispor a fazer 

sacrifícios”, o que na prática significa abrir mão de comportamentos contrários à 

doutrina da Universal, doar mensalmente 10% de tudo que receber à igreja, ofertar 10% 

de todo valor que pretende obter no futuro (prova de fé), etc. (Mesquita, 2007). 
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As práticas religiosas da Universal não se reduzem ao combate ao demônio e a 

uma relação pragmática com o dinheiro. Trata-se de um conjunto de ações simbólicas 

complexas, tendo uma aplicação em todos os aspectos da vida cotidiana do fiel 

(Teixeira, 2012). 

Ao seguir os passos determinados pela Universal, o fiel “coloca Deus na 

parede”, não deixando outra saída para o onipotente além de conceder tudo aquilo que o 

fiel sempre sonhou, seja nos aspectos físicos, espirituais ou financeiros. Tal movimento 

surge como uma luz no fim do túnel para muitas pessoas que foram excluídas de uma 

sociedade que associa muito a ideia de sucesso ao consumo, ao propor uma aliança 

tanto com Deus quanto com a igreja universal (Mesquita, 2007). 

“Há necessidades básicas que influenciam positivamente quando satisfeitas: alimentação, saúde, 

higiene, cultura... Tudo isso faz parte da tão falada vida plena. A Universal providencia recursos para 

satisfazer essas carências em comunidades às vezes esquecidas pelas autoridades, ou para pessoas 

ignoradas por suas próprias famílias” (Universal.Org, 2015). 

A teologia da prosperidade aparenta surgir como uma resposta evangélica às 

novas questões que vieram da transição da sociedade de produção para a sociedade de 

consumo. Esse movimento legitima e sacraliza o interesse mundano pelos bens 

materiais (Mesquita, 2007). Ao tornar a Teologia da Prosperidade (TP) um sacramento, 

a igreja universal prega que a satisfação dos prazeres terrenos é uma expressão da 

vontade divina. Para o fiel que acredita nisso, que é da vontade de Deus que ele seja 

“abundante”/”feliz”/”Satisfeito” ainda nessa vida, a TP atualiza a relação religião X  

trabalho ressaltada em Weber (livro Ética Protestante e o espírito do capitalismo) para a 

questão da religião X consumo, no qual a religião passa a viver no conflito entre o lazer 

de consumir e a moral protestante (Mesquita, 2007)  

Os membros da IURD não veem a questão da prosperidade apenas do ponto de 

vista financeiro, tendo aspectos tais quais a família e a felicidade ocupando outros 

fatores de avaliação de “abundância”. “O dinheiro aparece como um mediador-ritual 

que vincula a fé ao ideal de viver em abundância” (Teixeira, 2012 P.53). 

A imagem do progresso financeiro proveniente da fidelização do membro é um 

dos carros chefe da denominação. Espelhando-se nos pastores que “enriquecem e 

prosperam pelas mãos de Deus”, o fiel se vê como o alvo das bênçãos celestiais, 

dedicando-se ao plano divino e à vontade soberana de Deus. Como um empresário que 
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investe no desenvolvimento pessoal/espiritual, o contato do fiel com a liderança, a qual 

vende bens e serviços religiosos, é feito na universal com um clima de descontração, 

reduzindo tanto quanto possível as formalidades. 

O fiel passa então a ver a prosperidade dos pastores e bispos como mérito, seja 

por ter feito “bons negócios”, seja por ter sido “um filho de Deus tão bom” que Deus o 

abençoou sem medidas. Nesse sentido, os pastores e bispos da universal se 

instituem/constituem como mediadores da construção de valores que visam resultados 

sociais e espirituais aos problemas, desejos e anseios dos fiéis (Mesquita, 2007) 

É no contexto do contato com o sobrenatural, com a tentativa de alcançar o que 

se julga impossível por meios mundanos, que se buscam os templos religiosos 

neopentecostais. As igrejas neopentecostais apresentam-se “como um mundo que acolhe 

e protege”, transformando o fiel em cliente, em um consumidor de serviços espirituais 

(Cerqueira-Santos, 2004).  

A igreja universal concorre com empresas seculares na venda de produtos e 

serviços simbólicos. Com um formato geralmente mais atrativo do que a maioria dos 

programas de entretenimento gospel, as ofertas de entretenimento seculares aparecem 

como uma “ameaça aos negócios” (Bronsztein e Freire, 2013) 

A posição da IURD no campo religioso sempre incluiu grandes polêmicas, o que 

incluiu um conflito com as ideologias/crenças de outras religiões, especialmente a 

católica. Tal comportamento parece ser fundamentado na busca de mais fiéis, uma vez 

que a fé católica “representa” a maioria das respostas nas pesquisas demográficas 

brasileiras. 

Diante das ofertas do mercado, a Igreja Universal precisou vender um produto 

religioso mais “tragável” que o das concorrentes. Modernizando, flexibilizando e 

adaptando sem “perder a essência” evangélica. 

“A universal sabe dialogar com os interesses dos potenciais fiéis da atualidade. Prova irrefutável é a 

constante e ininterrupta introdução de novidades na liturgia vivida e na teologia propagada pela igreja, 

além das empreitadas midiáticas que camuflam o discurso religioso de sua forma mais tradicional” 

(Bronsztein, 2012 p. 8) 

O papel dos meios de comunicação na divulgação da IURD, especialmente com 

a compra do canal Record, contribuiu de maneira decisiva para a popularização da 
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mesma. A transmissão dos cultos e programas da igreja na televisão, rádio e internet 

possibilita o acesso a uma grande quantidade de conteúdo Iurdiano e também mantém 

os fiéis informados dos eventos futuros (Teixeira, 2012). 

O grande investimento midiático da IURD teve à princípio que combater a 

imagem produzida pelas grandes emissoras de televisão, em especial a globo, a qual 

construiu ao longo do tempo diversos estereótipos à respeito da fé evangélica, do fiel da 

igreja e sobre a profissão do pastor. Através das diversas representações em novelas, 

documentários e reportagens, essa mídia realizou um verdadeiro massacre da imagem 

da universal, representando-a como uma instituição criminosa.   

“A expansão da Igreja Universal, visível após o investimento em meios de comunicação e a 

organização de grandes eventos, gerou forte preconceito religioso. Os ataques colocaram o bispo Edir 

Macedo na prisão. Alguns anos depois, a Justiça o inocentou de todos os processos e inquéritos que o 

levaram à cadeia” (Universal.Org, 2015). 

O estereótipo do evangélico careta, alienado e manipulável anda lado a lado com 

a imagem do Pastor charlatão. Ainda em vigor, não se aplicam somente aos fiéis da 

Universal.  Não é a toa que até hoje a imagem das “pequenas igrejas grandes negócios” 

ainda permanece forte. 

A Igreja Universal na Vida Cotidiana do Fiel Iurdiano 

O convencimento em detrimento do dogmatismo é uma das marcas da IURD. 

Ao invés da imposição, da ameaça do inferno e da coação, a Igreja Universal costuma 

utilizar uma abordagem mais direta e sutil, geralmente trazendo “consequências claras, 

diretas e naturais” das ações.  

“Note que eu não estou me valendo de valores morais. Eu poderia dizer simplesmente que é pecado. Mas 

como você vai entender daqui a pouco, pecado aos olhos de Deus não tem a ver com proibição. Pecado 

aos olhos de Deus tem a ver com errar o alvo. (...) Em vez de alcançar aquela coisa você erra o alvo e 

alcança outra. (...) Eu estou fazendo você pensar nas consequências práticas do sexo dentro e fora do 

casamento. Você vai entender porque o sexo fora do casamento não funciona” (Love School, 2013-2- 

30:19-31:20) 

A entrada do membro no universo neopentecostal (através também do 

convencimento) é muito mais do que acrescentar ao fiel novas crenças. É necessário que 

o membro entre em um novo sistema simbólico, mude o próprio comportamento/estilo 

de vida, valores morais e também de visão de mundo (Cerqueira-Santos, 2004). 
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 A mudança que o fiel da universal sofre é constante e é inclusive percebida. 

Geralmente essa influência é vista como cuidado, mas é passível também de ser 

ignorada, como foi o caso da pesquisa de Garcia e Maciel (2008),  que mostrou que 

mesmo sendo influenciado pela igreja, família e amigos, o  fiel mesmo assim nem 

sempre atende a essas expectativas, recomendações (Garcia & Maciel, 2008). 

 A vida do fiel passa a ter algumas regras, entre as quais se destaca a do 

pagamento do dízimo, o qual, além de ser uma norma institucional, é propagado como 

uma lei divina que se não cumprida, gera o corte das bênçãos e o fim da proteção contra 

maldições (Mesquita, 2007).  

 O fiel recebe a garantia da prosperidade, o que inclui a aquisição de bens, a 

inclusão futura em uma determinada esfera/grupo social, etc. Comprar para “parecer 

mais próspero”, mesmo que à custa de um endividamento, ajuda o fiel inclusive a 

distinguir-se dos pobres, aparentando uma situação social diferenciada. Poder gastar 

dinheiro passa a ser um referencial contemporâneo que contribui até na autoestima. Essa 

tentativa de aproximação de extratos econômicos superiores muitas vezes inclui um 

estímulo para o investimento empreendedor, sempre com a confiança de que Deus os 

suprirá (Mesquita, 2007) 

 O que acontece muitas vezes, no entanto, é que a mudança de vida do fiel 

reorganiza muitas vezes todas as finanças familiares, as quais passam a ser direcionadas 

à família:  

“Os relatos dos fiéis que entrevistei indicam que muitos deixaram de consumir bebidas, cigarros, drogas e 

o envolvimento com jogos de azar após a conversão. Mesmo que isso não seja o suficiente para levar a 

uma poupança, oferece uma relocação de recursos. Da mesma forma, mediante a situação de 

precariedade, reduzem os gastos considerados desnecessários e estabelecem estratégias para conseguir 

manter determinado padrão de consumo fundamental...” (Mesquita, 2007 p. 123) 

A atual conjuntura religiosa nos permite ver a grande intenção da igreja 

universal de atender as demandas sociais contemporâneas, dialogando sempre com os 

desejos do fiel, sob pena de perder a clientela para um concorrente direto ou indireto 

(Bronsztein & Freire, 2013)  

A igreja universal visa se tornar um ambiente completo para a vivência subjetiva 

do fiel, proporcionando entretenimento, conforto, ajuda emocional, solução de 

problemas cotidianos (até os de ordem física e psicológica), oportunidades de consumo 
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e até mesmo aconselhamento financeiro. É uma instituição que parece querer suprir 

todas as demandas dos próprios consumidores. 

A IURD, querendo criar/manter esse monopólio simbólico, investem muito na 

mídia e propaganda: 

“Ao propagar seus conteúdos em diálogos com a mídia, as organizações religiosas, entre elas de maneira bastante visível a igreja 

universal do reino de Deus, elaboram suas argumentações no estilo que melhor convém para demonstração de produtos relevantes,  

cuidadosamente embalados e, por meio do espetáculo midiático, transmitem uma ideologia vinculada, em sua essência, ao 

entretenimento e aos interesses econômicos das próprias instituições” (Bronsztein, 2012) (p. 1 e 2) . 

Os Relacionamentos e a Igreja Universal 

A literatura que relaciona religião e casamento, ou mesmo religião e 

sexualidade, são relativamente extensas quando comparadas com a literatura sobre 

religiosidade, namoro e escolha de futuro cônjuge (Garcia & Maciel, 2008). 

A igreja Universal não é tão diferente das muitas igrejas evangélicas presentes 

no mercado religioso atual. Como instituição, busca sempre “ajudar” os casais a serem 

mais felizes e satisfeitos nos relacionamentos, e para tal, eles estão dispostos a dizerem 

como: através das regras da IURD. 

A IURD tem diversos dispositivos que visam regular a sexualidade, tendo como 

foco o planejamento familiar. As declarações pró-legalização do aborto feitas por Edir 

Macedo em 2007 e a associação feita por ele entre o gerenciamento do nascimento e 

pobreza são prova da grande preocupação da IURD com o planejamento familiar. 

Citando Eclesiastes 6-312, o bispo defende que a prática abortiva é uma opção diante da 

possibilidade de uma vida com baixa qualidade de vida (Teixeira, 2012). 

A religião de modo geral (não só na Universal) afeta a maneira como a 

população se relaciona por meio de normas, através da idealização do futuro cônjuge, da 

criação de expectativas irrealistas de encontros românticos com o futuro parceiro, 

através da formação da personalidade/subjetividade individual (com fatores individuais 

e de relacionamento afetando-se mutuamente), etc. (Garcia & Maciel, 2008). 

                                           
12 “Se o homem gerar cem filhos, e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua 

alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. 

Eclesiastes 6:3” 



68 

 

Os Relacionamentos não podem ser distinguidos das estruturas socioculturais em 

que estão inseridos. Nesse sentido, Garcia e Maciel (2008) postularam existirem quatro 

formas pelas quais a religião influência um relacionamento religioso: 

1 influenciar no sentido de buscar um futuro cônjuge estável e definitivos 

2 influenciar o fiel a buscar parceiros dentro da igreja/ religião ( alguém que frequenta 

cultos cultos evangélicos, encontros de jovens, visita a outras igrejas de mesma 

denominação, presença na escola dominical, etc) 

3 influenciar o fiel a usar princípios religiosos e rituais como estratégia para encontrar o 

parceiro ideal 

4 influenciar o fiel a usar princípios/ praticas religiosas para formar a imagem ideal de 

parceiro 

 A Universal, detentora de um conhecimento sobre relacionamentos que se 

encontra “muito acima de qualquer outro”, se julga mais preparada para lidar com as 

questões dos casais do que os profissionais da área da psicologia ou medicina. Eles não 

negam que esses profissionais podem “contribuir”, mas o que realmente importa/faz a 

diferença é o que eles estão oferecendo no programa deles, que é a aplicação prática do 

infalível e ilimitado conhecimento divino.  

“Peço ao espírito santo que tome a direção, pois não somos médicos, não somos sexólogos, não somos 

profissionais terapeutas meu pai, mas nós temos uma vivência, uma experiência de vida e o conhecimento 

da tua palavra. E para nós supera tudo nesse mundo, pois estamos indo à fonte” (Love School, 2013-2 - 

2:05-2:35) 

“Como a pessoa traumatizada consegue lidar com a situação? Aí entra o poder da fé. Psicólogos e 

psiquiatras com certeza podem contribuir, mas a sabedoria humana e a medicina têm limites. A fé em 

Deus, no entanto, não tem limites e pode curar as feridas mais profundas” (Cardoso, 2012 p. 246) 

Além de se julgarem com um conhecimento “bem acima” de todos, eles fazem questão 

de colocar em dúvida a contribuição de outras fontes: 

“Querido leitor: não se guie por pessoas que não são exemplos de felicidade conjugal. As celebridades e 

supostos experts de relacionamentos tão glamourizados pela mídia são em sua maioria pessoas infelizes 

no amor. Casados pela terceira ou quarta vez, divorciados, traem e são traídos, ou nunca acharam um 

verdadeiro amor. Se há alguém de quem você não quer receber conselhos para sua vida amorosa é dessas 

pessoas” (Cardoso, 2012 p. 220) 
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A procura dos fiéis da Universal por aconselhamento amoroso na Igreja vem do 

mesmo princípio de que quando diante de um problema no casamento, os 

clientes/usuários de um serviço, procuram o conselho daqueles que compreendem e são 

sensíveis às questões religiosas e espirituais daqueles que procuram (Erickson ET al, 

2002). 

É nesse sentido que, visando alcançar um maior público, a IURD precisava criar 

um programa com um foco direto nos relacionamentos. 

O Programa Love School – Origens 

A rede Record de televisão foi comprada pelo líder da igreja universal bispo Edir 

Macedo em 1989. A grade de programação da Record nessa época já incluía alguns 

programas evangélicos, mas, ao ser administrada por diretores executivos que são 

também líderes religiosos da IURD, o número de programas evangélicos aumentou 

drasticamente. Apesar de a Rede de Record não se reconhecer como um canal 

evangélico, a linha que separa ideologicamente a Record e a IURD é tênue. Além disso, 

a rede Record e a IURD estão pautados na mesma lógica empresarial: fortes ligações 

ideológicas com o público religioso e um forte apelo financeiro (Freire, 2013). 

Quando a programação da rede Record começou a produzir muito conteúdo, boa 

parte do conteúdo explicitamente evangélico foi transferido para um novo canal online, 

o IURDTV (Freire, 2013). Apesar do Bispo Edir Macedo falar sobre relacionamentos 

diretamente ao público, o líder máximo da igreja universal viu no casamento da filha 

Cristiane uma oportunidade de criar um programa exclusivamente sobre a temática dos 

relacionamentos. Ainda no exterior, o curso The Love School surgiu ainda na sede da 

IURD nos EUA, localizada no Texas, onde os apresentadores primeiramente 

perceberam a demanda para tal. Após o surgimento do curso, o casal escreveu o livro 

Casamento Blindado. No próprio livro, o casal explica qual a proposta do mesmo: 
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“E o que fizemos neste livro até aqui foi exatamente o contrário do que o mundo está fazendo. Enquanto 

as palavras da moda incluem progressismo, avanço, modernidade, curtir, ficar, pega-mas-não-se-apega 

etc., nós voltamos ao início de tudo, fomos lá atrás, no Jardim do Éden, e trilhamos os passos do homem e 

da mulher até aqui. Descobrimos assim o que é o casamento em sua essência, o que funciona, o que é o 

amor marcado pelo que faz e não pelo que sente, quais as maldições peculiares ao homem e à mulher, 

como elas afetam o relacionamento dos dois, e como lidar com elas. Entendemos também as diferenças 

fundamentais dos sexos e seus conflitos inerentes. Aprendemos a buscar a raiz dos problemas e resolvê-

los usando a razão em vez da emoção. Encontramos dezenas de ferramentas práticas que você pode usar 

no dia a dia de seu casamento para resolver e prevenir problemas” - (Cardoso, 2012 p. 265) 

O sucesso do livro levou o pai de Cristiane a investir em um programa na 

IURDtv, o Programa Love School. O programa Love School teve como uma das suas 

origens o fato de que os principais apresentadores Renato e Cristiane Cardoso terem 

obtido grande visibilidade dentro da carreira religiosa/pastoral. Cristiane obteve um 

grande sucesso de vendas através dos livros “Melhor que comprar sapatos” e “A mulher 

V”, os quais foram vendidos até em outros países. Renato, por sua vez dirigia à sede da 

igreja universal nos EUA, que se encontra no Texas, um cargo de extrema confiança por 

parte da IURD (Teixeira, 2012). 

O programa Love School teve início na IURDTV, e, por ter feito sucesso por lá 

acabou estreando também na rede Record em 2011 (através de um investimento anual 

de 1,6 milhão – dinheiro que vem diretamente da IURD). E segundo os índices 

mostrados pelo site Tv em Foco, que monitora a audiência de programas televisivos, 

transição não fez com que os índices de audiência fossem mantidos (Freire, 2013). Com 

um início na tv aberta no dia 19 de novembro de 2011, o programa Love School já 

possuía alguma representatividade dentro da igreja universal por conta da presença do 

mesmo na IURDtv e do Livro Casamento Blindado. 

O programa Love School ensina a estabelecer e/ou manter relacionamentos 

amorosos “inteligentes, felizes e duradouros”. O programa Love School se propaga na 

ideia de uma escola, a qual, com um linguajar assertivo, ensina os 

telespectadores/alunos quais são os caminhos mais inteligentes/apropriados para que se 

tenha um relacionamento amoroso feliz. Enquadrando-se na lógica de fórmulas 

infalíveis e de discursos de auto ajuda, a escola do amor se ampara na mesma teologia 

da prosperidade da IURD, aplicando a mesma a questão da felicidade/satisfação terrena 

no âmbito dos relacionamentos (Bronsztein, 2012).  
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“Entendemos que essa caracterização da grade pretende atender ao público familiar tradicional, esportes 

para o homem, desenho para a criança e aconselhamento para mulheres. O the Love School é exibido em 

um horário em que a dona da casa já fez o almoço e já pode parar em frente à Tv para ter acesso a um 

‘aconselhamento amoroso’. A própria apresentadora convoca: ‘é hora de desligar o fogão, deixar as 

panelas e assistir a aula’” (Freire, 2013 p. 4) 

O aumento da tecnologia renovou a maneira como as igrejas evangélicas 

realizam o “espetáculo religioso”, ou seja, como o uso das imagens visuais são usados 

de forma a mediar relações de consumo/dependência de produtos e serviços religiosos. 

O grande sucesso do programa tem como uma das fontes no intenso uso de imagens e 

recursos audiovisuais, os quais visam principalmente as massas (Bronsztein & Freire, 

2013) 

Com um conteúdo conservador, a Escola do Amor não tem como público alvo 

apenas os evangélicos, mas visa propagar os ensinamentos do programa a todos, numa 

verdadeira missão de “salvação dos casamentos” e da “família tradicional”. 

“O grupo para o qual o programa se dirige, encontra no ensino religioso a legitimação do patriarcalismo e 

da tradição do casamento, este marcado pelo binarismo essencial entre o macho e a fêmea” (Freire, 2013 

p. 6) 

O programa Love School silencia as conquistas mais recentes das mulheres e 

dos homossexuais e afirma existir uma hierarquia natural do homem sobre a mulher. 

Resgatando elementos que foram hegemônicos no passado, a Escola do Amor tenta 

justificar retoricamente a aplicação dos mesmos princípios no presente (Freire, 2013). 

O interesse da Record em propagar valores religiosos visa o reconhecimento por 

parte de grupos conservadores, de que ela é um espaço legítimo de propagação de 

orientações, mantendo um poder midiático através de um público alvo que a legitime 

(Freire, 2013). 

 O programa Love School aplica a mesma lógica aplicada na IURD. 

“Aliás, quem é que não quer ser feliz no relacionamento amoroso? Quem é que não quer parar de sofrer? 

Trata-se de um discurso fácil de ser circunscrito e aceito de forma ampla, exatamente como o slogan da 

IURD: ‘pare de sofrer’. O entrelaçamento é constante, mesmo que não se mencione, em nenhum 

momento, a igreja universal do reino de Deus, ou não se faça convite direito para visitá-la ou tornar-se 

membro dela” (Bronsztein, 2012 p. 13)  
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“... É no seguir as fórmulas mágicas oferecidas pelos sujeitos do discurso, que se pode encontrar 

equilíbrio e satisfação de suas necessidades e a realização dos sonhos de uma vida amorosa feliz, ou seja, 

parar de sofrer” (Bronsztein, 2012 p. 11) 

 

Estrutura do Programa 

 

O programa Love School segue a estrutura de um reality show, incluindo no 

mesmo a participação popular através das redes sociais (facebook, twitter, etc.). Os 

vídeos do programa no Youtube tem uma média de 58 minutos, com alguns vídeos 

atingindo quase uma hora e uns poucos que aparecem como curtas e conselhos, com 

duração de poucos minutos.  É um programa contínuo que é transmitido diariamente no 

canal da Record, e, aos sábados às 12h, são transmitidos os “melhores momentos” do 

programa durante a semana.  

A Escola do Amor geralmente tem início com um vídeo curto de uma música 

e/ou trecho de filme que envolve o tema a ser trabalhado no programa ou com um 

membro da Universal envolvido em algum esporte radical ou profissão de risco. O 

programa visa com frequência lutar contra estereótipos do que é ser um evangélico ou 

mesmo um membro da universal típico. 

Os temas trabalhados no programa contemplam todo e qualquer tema ou questão 

relacionados com a convivência do casal, cuidado dos filhos, relacionamento com 

familiares, sexo, finanças, adultério, etc. Apesar da grande variedade de temas, eles não 

se restringem a apenas esses, abordando temas relacionados ao mesmo tempo em que 

abordam os temas conjugais. 

O programa apresenta quadros variados, tais quais o “Reprovado no Teste”, o 

“Laboratório”, “Resumo da Semana”, “Supervirtuosa”, “Reality do Amor”, “Papo de 

Homem”, “Ninguém é Perfeito”, etc.. Esses quadros visam transmitir valores e ideais de 

relacionamento de uma maneira mais fluida e rápida, com alguns deles inclusive 

possuindo participação direta de alunos, os quais contam o “testemunho” de como o 

programa mudou o casamento dos mesmos. 

O término dos vídeos geralmente se dá com um resumo do conteúdo principal 

até então apresentado, seguido de uma propaganda de produtos, palestras e cursos Love 

School. Algumas vezes é passado um “dever de casa” a ser feito com base no conteúdo 

apresentado. Os programas mais recentes são finalizados com propagandas das lojas que 
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patrocinaram as roupas que os apresentadores estão usando para fazer o programa 

(Renato veste X e Cristiane veste Y).  

 

A prática dos Ensinamentos do Love School na Vida Cotidiana 

 

Uma boa parte dos fiéis da IURD desenvolve um vínculo com a instituição que 

vai muito além do religioso, estruturando a própria vida de acordo com a mesma, 

separando-se voluntariamente daquilo que é secular. A maneira como muitos fiéis lidam 

com a IURD faz com que acabem “estendendo-a para o círculo de amizades, modos de 

relacionar, maneiras de consumo – frequentam a igreja, escutam músicas somente 

evangélicas, assistem a filmes religiosos, etc.. Certamente não seria difícil identificar 

uma parcela dentro desse grupo que (...) assiste apenas a Tv Record e encontram no 

Love School aconselhamento para suas vidas amorosas” (Freire, 2013 p. 6) 

Conselheiros e Pastores cristãos, Xamãs, Guias Espirituais, etc. oferecem 

serviços ligados à doutrina das respectivas religiões, enquanto em outros momentos 

oferecem formas de assistência sem ligação direta com a religião (Coffey, 2002). A 

Escola do Amor parece ser um desses casos, oferecendo serviços e ensinamentos que, 

apesar da forte carga cristã, pode ser utilizado por pessoas de outras religiões (Erickson, 

Hecker, Kirkpatrick, Killmer & James, 2002).  

É no vínculo entre as lideranças religiosas e os fiéis, com a prática da confissão 

agora atualizada pela tecnologia (Confissão em vídeo, nas redes sociais, em e-mails, 

etc), que se aplica a técnica do testemunho público, visando reconhecer o fiel como 

alguém que precisa de ajuda e que reconhece o programa Love School como uma fonte 

legítima e capaz de resolver os problemas no casamento do mesmo (Rios, 2010). 

Um dos principais traços da Love School é o modelo de “conselhamento-

psicológico-prescritivo”, onde se usa da exposição do problema do fiel e da 

sofrimento/carga emocional envolvida, para responsabilizar o fiel pela dor que sente e 

vincular essa dor à um desvio à normas institucionais do programa (Rios et al, 2008). 

Agindo como guias especialistas, mesmo não tendo qualquer formação, os professores 

da Escola do Amor prometem preservar, restaurar e blindar o casamento de quem busca 

o programa (Dantas, 2010). 
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Apesar da atual tendência de relações que duram pouco, o programa Love 

School busca reforçar ideais de relacionamento perfeitos e satisfatórios em todos os 

sentidos. Além disso, consideram essa instituição inabalável e indissolúvel (Dantas, 

2010). 

 O conteúdo do Love School, por visar atingir um grande número de pessoas, usa 

uma linguagem e conteúdos simples e simplificadores da realidade. Para tal, com 

frequência usam a mídia visual de uma maneira bem superficial e emotiva, com foco na 

mudança de valores, uso de celebridades, artistas e valorização do narcisismo 

(Bronsztein e Freire, 2013).  

A própria definição do programa como uma aula já demostra um formato 

reconhecido por apresentar regrais bem definidas e uma desigual distribuição de poder – 

a escola. Os professores/apresentadores são detentores do conhecimento, enquanto os 

alunos só tem a contribuir através da própria experiência de vida. Ao mesmo tempo, a 

apropriação do inglês no título do programa, aparece como mais uma tentativa de 

legitimação do mesmo (Freire, 2013). 

 No discurso da Love School os princípios bíblicos estão sempre implícitos, mas 

quando as palavras de Deus ou da Bíblia são evocadas diretamente. 

“fica nítido que o casal se utiliza desse artifício para enfatizar que aquela fala é verdadeira, não pode ser 

contestada. Deus funciona como a voz de um especialista funciona em uma matéria jornalística, é uma 

voz ‘científica’ dotada de autoridade” (Freire, 2013 p.10) 

O Love School possui uma fanpage movimentada, com posts diários e atividades 

contínuas, com uma intensificação em todos os aspectos nos finais de semana. Através 

desse, o programa abre sempre espaço para a possibilidade para a interação em tempo 

real.  

“Todos os quadros citados abrem espaço para comentários, críticas e/ou elogios, carregados de juízos de 

valor e abordagens pessoais, inclusive com elementos de autopromoção dos apresentadores que ‘vendem’ 

seus produtos – como os cursos que ministram e os livros que escreveram” – (Bronsztein, 2012 p.4) 

O programa Love School, por ter como horário na grade o sábado ao meio-dia, 

aparentemente tem como público alvo a família reunida. O programa reforça discursos 

heteronormativos e evita abordar a questão da homossexualidade. (Freire, 2013)  
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O programa Love School “mescla aconselhamento, normas de conduta, promoção de 

produtos com a marca Love School, postagem de temas ligados a afetividade conjugal e comentários 

originados de outros espaços digitais” – (Bronsztein, 2012 p.5) 

O apresentador Renato, como homem, é o administrador do programa Love 

School, sendo responsável por iniciar as discussões e dar explicações. Fica geralmente a 

cargo dele introduzir/dar brecha para que a esposa dele, Cristiane, tenha voz durante a 

aula. Na maior parte dos casos, ela apenas fala para confirmar o que foi dito por Renato, 

contribuindo muito pouco e muito brevemente. (Freire, 2013) 

“A tentativa de reforçar a assimetria demonstra que o programa percebe e entende os avanços femininos 

alcançados nas últimas décadas, por isso é que sente a necessidade de reafirmar que no casamento o 

homem e mulher devem exercer funções definidas” (Freire, 2013 p. 8). 

O crescimento do mercado de produtos evangélicos aparenta ter como um dos 

pilares o isolamento ideológico (algumas vezes até social) do público alvo dos mesmos. 

Com receio de se corromper/ser corrompido pela secularidade, o consumidor evangélico 

se vê muitas vezes bastante restrito nas opções de consumo midiático.  Para não se 

desviar ou mesmo se aprofundar no caminho que escolheu, muitas vezes opta por “não 

consumir” a maior parte da produção midiática secular, investindo uma parte da própria 

renda na compra de livros evangélicos, pregações, palestras, assistindo debates bíblicos, 

programas de Tv evangélicos, etc.  

A questão da interação com o secular é um assunto extremamente recorrente na 

igreja evangélica. Com frequência são utilizadas falas, rituais e movimentos que 

ressaltam principalmente as diferenças entre o grupo evangélico dos demais. Expressões 

como “somos o sal da terra e a luz do mundo”, “ovelha não se mistura com bode”, etc. 

buscam sempre afirmar o quanto eles são diferentes, geralmente com intenção de 

ressaltar um aspecto de preferência/favorecimento divino em relação a eles.  

O receio de ser “como o mundo”, é uma das molas mestras da afirmação da 

identidade evangélica, o que acaba por fazer com que boa parte das lideranças das 

igrejas se posicione ferrenhamente contra o que chamam de cultura do mundo, que 

julgam estar carregada de imoralidade. Não foram poucas as vezes que ouvi 

comparações que afirmavam que a cultura contemporânea era do Diabo, através de 

frases simples, tais quais “o mundo jaz no maligno (Satanás)”. 
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A mídia evangélica, apesar de ainda não ter o mesmo nível de representatividade 

dos principais canais brasileiros, vem crescendo muito em audiência e qualidade. 

Apesar de manter os mesmos valores, apresenta um conteúdo cada vez menos 

dogmático e inclusivo, com uma produção, enredo e figurino cada vez mais semelhantes 

aos programas seculares. 

Os programas evangélicos, quando também possuem como público alvo os não 

evangélicos, buscam romper preconceitos contra as igrejas/crentes (muitas vezes 

incluindo imagens/vídeos de crentes “descolados”), usando em vez de proibições, a 

argumentação. A defesa de valores conservadores muda então de formato, em vez de 

uma linguagem dogmática que incluía elementos tais quais o “pecado” e o “inferno”, 

utiliza-se a das “consequências negativas/trágicas” de não seguir preceitos bíblicos ou a 

das “beneficies” de seguir os mesmos preceitos.  

O combate às mais diversas formas contemporâneas de expressão dos 

relacionamentos e de gênero aparece como mais uma forma de reafirmação da própria 

ideologia e identidade. Diluída em quase todas as categorias dessa dissertação, sendo 

mais aparente em umas do que em outras, esse combate aparece no programa Love 

School oras velado (com receio de não afastar o público não evangélico), oras 

abertamente (geralmente após toda uma argumentação ou no final do programa). 

O que acabou por se tornar a categoria 6 (A), o afastamento das coisas 

“mundanas” leva muitos evangélicos a uma busca por soluções evangélicas para 

problemas cotidianos, o que inclui problemas no casamento. O Programa Love School, 

presente em diversas mídias sociais (Record/URDtv/Youtube/Facebook/Twitter), 

aparece como uma das melhores opções evangélicas para resolver problemas de 

relacionamento. Com um programa que conta com uma alta produção, a Escola do 

Amor investe bastante no aspecto interativo entre os membros. Além disso, buscam 

reduzir as barreiras hierárquicas que costumam existir entre Pastor-Ovelha, ou no caso 

do Love School, Professor-Aluno. 

A retórica do Love School é marcadamente voltada para reforçar uma demanda 

que eles mesmos suprem: A demanda de um casamento à prova de tudo. 
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“The Love School mostra casais (algumas vezes famosos) felizes, prósperos e bem resolvidos 

afetivamente (ligados à IURD), em contraponto com os casais que são mostrados (mesmo sendo famosos) 

como infelizes, em brigas, desconfianças, infidelidade e outros malefícios resultantes de seus 

relacionamentos amorosos (implicitamente: longe da IURD)” (Bronsztein, 2012 p. 9) 

De maneira Implícita, a IURD aparece na Love School como “tábua de 

salvação” da instituição do casamento contemporâneo. Com a mesma lógica do “pare de 

sofrer” aplicada à conjugalidade, o casal de apresentadores se apresenta como o casal 

ideal, que superou tudo e agora sabe exatamente o que todos precisam para terem um 

relacionamento perfeito. 

“Ao se apresentarem como modelos, falam para a plateia da mesma forma que se fala na IURD, um 

discurso carregado de emoção e de ‘testemunho’. Mesmo que não seja dito que foi Deus quem 

possibilitou essa felicidade, vemos a estrutura discursiva apresentar, como fio condutor, o ensino sobre a 

prosperidade e vitórias: ‘só estamos juntos hoje por um milagre’, desencadeando a formação de um 

peculiar modo de ser, que visa propor a substituição gradativa do estilo de vida em que se encontram 

aqueles que buscam a felicidade amorosa no consumo do programa” (Bronsztein, 2012 p. 10) 

O programa Love School busca transformar os próprios alunos/telespectadores 

em multiplicadores das mensagens/aulas. Nesse contexto, atribuem um “caráter 

missionário” tanto ao programa (o programa que salva relacionamentos) quanto a quem 

o propaga (Bronsztein, 2012). 

Além disso, eles buscam mascarar o tradicionalismo do programa ao usar 

diversos recursos de mídia: 

“O proselitismo religioso é mascarado com a inserção de cenas de novelas e filmes, promessas de 

fórmulas mágicas (como reconhecer um cafajeste; como encontrar um amor; como acabar com os ciúmes, 

etc), com aparições de celebridades ou a participação de especialistas (psicólogos ou escritores de livros 

sobre os temas), ou mesmo com a inclusão da população (sem marcas religiosas) que é entrevistada na 

rua para a composição da linha argumentativa dos programas-aula” (Bronsztein, 2012 p. 12) 

O programa Love School tem, na opinião das autoras Karla Patriota Bronsztein e 

Adriana de Amaral Freire (2013), as seguintes temáticas na fanpage Love School como 

principais: “Esfera pessoal misturada à midiática (exposição dos participantes)”, “A 

vida Conjugal de Cris e Renato”, “Convocação dos fãs à interação e participação na 

fanpage”, “A presença de celebridades”, “Produtos com a marca the Love School”, 

“Dicas práticas para uma vida amorosa feliz” e “ Convite para assistir na Tv: chamada 

para o início do programa” (Bronsztein & Freire, 2013 p.7) 
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As categorias trazidas por essas autoras são de fato bastante reveladoras, o que 

me leva, inclusive a julgar relevante comentar sobre 5 delas (“Esfera pessoal misturada 

à midiática - exposição dos participantes”, “A vida Conjugal de Cris e Renato”, 

“Convocação dos fãs à interação e participação na fanpage”, “A presença de 

celebridades” e “Produtos com a marca the Love School”) (Bronsztein e Freire, 2013).  

A categoria “Esfera pessoal misturada à midiática (exposição dos 

participantes)”, que tem como proposta expor a dor/problemática do participante como 

um reality show, apareceu em quase todos os vídeos que analisei, com exceção do 

“Sexo em um Casamento Blindado” e o filme “Casamento Blindado”. Visando, como 

toda proposta de Reality show, recriar a vida cotidiana em tela, com a intenção de tornar 

o expectador ao mesmo tempo protagonista. Essa categoria aparece na minha opinião 

como o principal pilar do Love School, além da própria fonte de “legitimidade” 

(Bronsztein & Freire, 2013) 

“... Os personagens somos todos nós. Lá estão os casais endividados, a esposa que se recusa a ser 

submissa, o marido gastador e opressivo, o cônjuge solitário e depressivo, o companheiro traidor. É a 

própria vida que produz o enredo do espetáculo e do entretenimento religioso” (Bronsztein & Freire, 2013 

p.8) 

A segunda categoria trazida pelas autoras Karla Patriota Bronsztein e Adriana de 

Amaral Freire (2013), que se refere a “Vida conjugal de Cris e Renato”, aparece de fato 

em alguns vídeos, mas em poucos momentos, com os apresentadores mencionando que 

os telespectadores/alunos buscam com frequência informações sobre eles, algo que me 

pareceu semelhante à curiosidade que geralmente se tem pela vida das celebridades. A 

diferença, no entanto, é de que o casal é o centro e o alicerce do programa. O 

apresentador Renato, é bispo da igreja universal e representante da universal em Nova 

York. A apresentadora, Cristiane é filha do líder máximo da igreja universal, Edir 

Macedo.  

A imagem que se geralmente está associada a casais religiosos é a de pessoas de 

meia idade e idosos. Confrontando isso, os apresentadores da Love School tem 

aparência simpática, jovial e apaixonada, criando um clima geralmente descontraído. O 

apresentador Renato é claramente mais carismático e eloquente que Cristiane, a qual, 

reproduzindo valores do próprio Love School, se recolhe na maior parte do tempo a 

uma posição de meramente concordar com o que foi dito pelo esposo. Em alguns 
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momentos, quando uma “perspectiva feminina” é necessária, logo se vê que ela tem 

dificuldades de expressar a própria opinião. Como o estereótipo da Amélia, defende 

com unhas e dentes valores que comprometem a própria autonomia, independência  e 

liberdade. O casal de apresentadores é visto, entretanto, como um casal 

modelo/referência, sujeitos que alcançaram a satisfação plena como casal ao utilizar o 

modelo de relacionamentos que estão propagando. 

Acrescenta-se a imagem do casal e do programa o elemento recorrente de que 

eles são um casal que venceu as piores adversidades, beiraram o divórcio e venceram. 

De certa forma, reproduzem o modelo do cristo ressuscitado no aspecto dos 

relacionamentos. 

O programa incentiva o telespectador a se “enxergar na tela”, através de 

personagens que, diferentemente de ser quem são/comportarem-se como fazem a nível 

privado, interpretam a si mesmos ao vivo. De maneira organizada e cartesiana, trazem 

ao público a própria história de maneira linear, ressaltando a maneira como o programa 

Love School foi um marco, um divisor de águas, na vida afetiva do entrevistado. 

(Bronsztein & Freire, 2013). 

A terceira categoria, a “Convocação à interação e participação” está presente em 

todos os vídeos e livros analisados. A aplicação dos ensinamentos do programa na vida 

privada e a consequente propagação de que “o programa funciona” deve aparecer nas 

redes sociais e é imprescindível para o sucesso desse empreendimento religioso 

(Bronsztein & Freire, 2013). 

O programa Love School não só visa passar valores, informar ou mesmo divertir 

os telespectadores/alunos. Ele visa criar um “estilo de vida” Love School (Bronsztein & 

Freire, 2013). 

A quarta categoria, a “Presença de celebridades”, aparece juntamente com o 

feedback dos alunos como mais um reforço da autoridade e legitimidade do programa. 

Utilizados com frequência como exemplos, o Programa Love School os representa oras 

como exemplo a ser seguidos oras como  “exemplos do que não fazer”. É um fato que 

as celebridades tem uma representação e influência na mídia muito superiores que os 

cidadãos comuns. Através da presença e suporte de celebridades, artistas e atletas, o 
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programa Love School busca se estabelecer na mídia como um programa que é feito 

para todos os públicos (Bronsztein & Freire, 2013). 

A quinta categoria, “Produtos com a marca the Love School”, inclui todo o 

investimento do programa em vender livros, cursos, revistas, canecas, camisas, revistas, 

aulas exclusivas, cruzeiros românticos, kits de passeios, etc. com a marca Love School. 

Através do consumo, a escola do amor possibilita ao telespectador se realizar também 

de maneira econômica, oferecendo produtos que, assim como boa parte dos recursos da 

Igreja Universal, prometem resolver problemas, preencher vazios e solucionar 

problemas existenciais (Bronsztein & Freire, 2013). 

Capítulo 4 - Categorias de Análise 

Neste capítulo serão apresentadas as categorias de análise dos livros, filme, DvD 

e vídeos do Canal do Youtube. Primeiramente serão apresentadas as categorias, sua 

descrição e trechos ilustrativos de conteúdos extraídos do material explorado. Em 

seguida, é apresentada uma discussão integrativa que tem como objetivo apresentar uma 

análise final de todo o processo. 

O conteúdo do Love School é bastante rico, não podendo ser compreendido 

apenas nas sete categorias criadas nessa dissertação. As categorias que foram criadas 

buscam compreender valores e ideologias defendidas pelo programa. As categorias são: 

“Casamento Empresa”, “Foco na Transparência”, “Essencialização de Gênero e Tutela 

Feminina Naturalizada”, “Psicologia Aplicada”, “Visão Ultraromântica do Casamento”, 

“Combate dos Modos de Relacionamento Contemporâneos” e “Defesa de Valores 

Conservadores”. Todas elas, com exceção da categoria “Visão Ultra Romântica do 

Casamento”, apresentam subcategorias, como apresentadas no Quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1. Categorias de Análise do Programa “Love School 

  A descrição das categorias e a explicação/aplicação das mesmas revela os muitos 

valores que o programa Love School busca ensinar aos telespectadores, os quais quase 

sempre refletem os valores da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). 

4.1- Casamento Empresa 

 

A visão do casamento como uma empresa reflete as muitas vezes em que  o 

casamento é comparado a um empreendimento/tarefa que visa alcançar diversos 

objetivos concretos e materiais. Para tal, são utilizados muitas vezes de comparações 

diretas e indiretas.  

a) Objetivos do Casamento-Empresa  

Nessa categoria, são agregadas os trechos em que o casamento é comparado à 

uma empresa/investimento/trabalho. A princípio, é possível ver o quanto o casamento é 

visto não só como um investimento, mas como O MAIOR investimento. 

“Nós, homens viciados no trabalho, temos que entender que o casamento também é um tipo de trabalho, 

uma empresa. Se você não trabalhar no seu casamento, inevitavelmente ele irá à falência” (Cardoso, 2012 

p. 45) 
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“Se você preza o seu relacionamento e não quer se tornar mais uma estatística, blindar seu casamento é 

fundamental para sua sobrevivência. É hora de defender e proteger seu maior investimento, antes que seja 

tarde demais” – (Cardoso, 2012 p. 29)  

“Casar deve ser um ato inteligente, uma decisão pensada, fruto de um compromisso assumido para vida 

toda. Quem pensa em casar deve pensar antes de casar. As razões de ambos os envolvidos na decisão de 

subir ao altar devem estar baseadas em alguma certeza, um plano de vida e motivos inteligentes.” – 

(Cardoso, 2013 p. 205) 

“No relacionamento o que acontece é que pequenas, mas importantes coisas passam batidas quando 

deveríamos ter o mesmo empenho que temos com o trabalho” – (Love School, 2014-2 - 51:46-51:55) 

É explicado então quais são as expectativas diante do casamento-empresa, 

geralmente bastante idealizados, mas que justificam considerar esse o maior 

investimento. 

“Quando os noivos pensam em casamento, estão na realidade pensando em objetivos, sonhos realizados, 

entre eles: formar uma família; ter filhos;  fazer a outra pessoa feliz e ser feliz; estar sempre ao lado de 

quem ama e se sentir amado; conquistar juntos materialmente; ter alguém que lhe apoie na realização de 

seus sonhos; alcançar o prazer sexual; ter no parceiro um amigo verdadeiro, etc.” (Cardoso, 2012 p. 59) 

“O que você faria para proteger o seu casamento? Nós vamos falar sobre a proteção do bem que 

consideramos o bem maior que uma pessoa pode ter nesse mundo, acima dos bens materiais, que é o 

casamento, que é a união” – (Love School, 2014-1 - 05:51-06:07)  

O casamento, aos olhos do Love School, parece ser um investimento com metas 

bem estabelecidas à priori. Como uma empresa à ser fundada, devem ser pesados 

diversos fatores visando alcançar vários objetivos materiais, sociais e psicológicos. As 

expectativas de satisfação em cima do cônjuge aparentam ser bastante altas.  

b) Casamento Como um Lugar de Trabalho Constante/Ininterrupto 

 

Nessa categoria, foram colocadas as falas que demonstram a intenção de que o 

casamento é um espaço de trabalho constante. Como uma empresa, a supervisão 

ininterrupta é indispensável para que a mesma não vá à falência. Surge então a “eterna 

vigilância” que é fruto de um investimento que é tão grande que deve ser tratado como 

um grande negócio a ser mantido constantemente nos eixos. 
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“Um descuido, um pouco de preguiça de fazer algo ou um desleixo sobre algo importante já é o suficiente 

para probleminhas surgirem. Por isso, nunca negligenciamos este trabalho” – (Cardoso, 2012 p. 46) 

 “O casal jamais deve se acomodar no relacionamento, mesmo quando tudo vai bem. (...) sejam gratos e 

comemorem, mas, por outro lado, vejam isso como um sinal de que vocês não podem relaxar” – 

(Cardoso, 2013 p. 15) 

“Portanto, nunca deixem de investir no relacionamento. Conversem periodicamente sobre a relação e 

tirem um tempo só para vocês.” – (Cardoso, 2013 p. 15) 

“Precisamos entender, de uma vez por todas, que casamento feliz é resultado de investimento. Os casais 

bem-sucedidos sabem disso e por isso nunca descuidam da relação conjugal. (...) Casamento não é conto 

de fadas, mas é um ótimo investimento” (Cardoso, 2013 P. 31) 

“Dica de Blindagem: Fiquem atentos ao menor sinal de problema no casamento” – (Cardoso, 2013 P. 

129) 

Neste ponto, é possível perceber que existe um “estado ideal de relacionamento” 

a ser mantido constante. Aparentemente, tal estado se refere ao seguir das 

recomendações e prescrições do programa Love School. Ao seguir as mesmas à risca, 

vende-se a promessa de um relacionamento seguro e inabalável. 

c) Visão Racional e Aversão/Desprezo aos Sentimentos 

Nessa categoria são agregados os trechos em que se prioriza a visão racional em 

detrimento dos sentimentos. Em muitos momentos o que se é orientado é que os 

sentimentos devem ser ignorados ou mesmo reprimidos, dando lugar a comportamentos 

objetivos e intencionais. 

 “...no casamento as emoções entram em jogo, parece que elas ofuscam nossas faculdades mentais, de 

modo que o que é tão claro e lógico no trabalho não é no relacionamento” (Cardoso, 2012  p. 68) 

“Você faz isso independente dos sentimentos – seus ou de qualquer dos envolvidos sobre o assunto. O 

que tem de ser feito, tem de ser feito” (Cardoso, 2012 p. 70) 

“Atente para esses dez passos e perceba a ausência de emoção neles. É um processo lógico e racional, não 

emotivo”. (Cardoso, 2012 p. 81) 

 “Tomo a decisão de relevar e desistir de criar uma tempestade, o que só traria mais raios de emoções... 

Portanto, decido sacrificar minhas emoções” – (Cardoso, 2012 p. 87) 
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“É incrível como o uso da razão é eficaz na resolução de problemas, especialmente no casamento. Aquele 

exercício foi um ato de lucidez, de inteligência, e de emoção zero. Por esse motivo os resultados foram 

positivos” (Cardoso, 2012 p. 103) 

 “Em nosso trabalho nós cunhamos a expressão “amor inteligente”, mas nem todo mundo sabe o que isso 

quer dizer de fato. Amar inteligentemente significa colocar a cabeça acima do coração, nunca o contrário. 

(...) É um tipo de amor que entende que não se pode sentir uma solução, mas somente pensar para 

encontrar uma.” – (Cardoso, 2013 P. 225)  

“É uma guerra constante. Não posso prever o que vou sentir, ninguém tem esse controle. O sentimento 

vem. Mas eu tenho o controle de minha cabeça, posso determinar o que vou pensar, como vou reagir 

diante daquele sentimento”(Cardoso, 2012 p. 263-264)  

No quesito da racionalidade, Jesus Cristo é tido como o maior exemplo, abrindo 

mão de todos os sentimentos para amar. O amor é então definido como comportamento 

e não sentimento. 

“...O amor d’Ele é usado como padrão a ser seguido. Nosso modelo de amor para com nossa esposa não 

deve vir de filmes, livros, pais, parentes, ou amigos. O Autor do casamento apontou o amor de Jesus por 

nós como referência para os maridos. E que tipo de amor foi o d’Ele? Um amor marcado por entrega de si 

mesmo, sacrifício, cuidado, e renúncia – não por emoção” (Cardoso, 2012 p. 183)  

“Amar é muito mais uma atitude do que apenas sentir. O mundo diz: ‘se acabou o sentimento,  acabou o 

amor’. Esse tipo de amor-sentimento é o que gera monogâmicos em série – acaba o amor por um, vai para 

outro, acaba de novo, vai pra outro, etc. O verdadeiro amor não é fundamentado em sentimento, mas no 

cuidado que o marido deve à esposa pelo compromisso que assumiu com ela” (Cardoso, 2012 p. 184) 

A situação com os sentimentos é tão séria que ela se aplica a até mesmo ao 

campo da sexualidade no casamento. A presença/ausência de desejo deve ser substituída 

por uma prática sexual regular e planejada, a qual deve funcionar independente da 

libido. 

“As pessoas tem que entender que o desejo muitas vezes vai aflorar, mas na maioria das vezes ele terá de 

ser provocado. É. E é uma decisão, você tem que decidir, muitas vezes você não tem vontade de fazer 

certas coisas que você faz diariamente. (...) Tem coisas que você tem que fazer e você nem sempre está 

com vontade, mas quando você entra naquele chuveiro gostoso, aí vem a vontade” (Love School, 2014-5 

51:50-52:32)  

Aparece na Tela - “Sexo e desejo: ter intimidade é uma decisão que se toma independente da vontade” 

(Love School, 2014-5 - 52:11)  

Aparece na Tela - “Sexo e desejo: não espere pela vontade, tenha intenção e provoque a atitude” (Love 

School, 2014-5 - 54:49)  
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Através dessa visão, o modelo de casamento Love School transparece uma 

“visão empresarial da relação”, na qual a visão racional deve ser utilizada a todo 

momento. Os sentimentos são com frequência representados como perniciosos/não 

resolutivos, descontrolados, etc. Por esses motivos, os sentimentos devem ser ignorados 

ou reprimidos, dando lugar à comportamentos racionais e resolutivos. Até mesmo no 

âmbito sexual, uma área em que se espera que as emoções tenham prevalência, o 

movimento racional ainda assim se sobrepõe.  

O combate do Love School aos sentimentos, supervalorizando a Racionalidade 

lembra bastante a uma tendência da filosofia clássica de enxergar as 

paixões/sentimentos como um descontrole. As paixões parecem ter sido o calcanhar de 

Aquiles dos filósofos que viam exclusivamente na racionalidade a condição para a 

sabedoria. Os mesmos viam nas paixões e emoções verdadeiros inibidores dos 

processos racionais (Queiroz, 1999). No programa, essa visão é com frequência 

reproduzida, o que acabou por me fazer perceber a maneira “fria” com que eles 

aconselham a lidar com o casamento. Nada de positivo é dito sobre os sentimentos em 

nenhum trecho dos vídeos ou livros. É sempre algo que de alguma maneira contribui 

para brigas, descontrole ou mesmo divórcio. 

d) Casamento como um Espaço de Resolução de Problemas 

 

Nessa categoria, foram reunidas falas em que se ressalta o aspecto da 

necessidade de resolver problemas. Como a visão do casamento é eterna, a solução dos 

problemas do casamento são vistos como uma questão de sobrevivência/bem-estar. 

“Viver feliz no casamento é um arte – a arte de resolver problemas” – (Cardoso, 2012 P. 48) 

“Você percebe aqui que a fé não é uma coisa religiosa, e sim algo extremamente inteligente. Quando 

aprende a usar a fé com inteligência, você consegue tirar proveito da fé para resolver problemas do seu 

cotidiano” – (Cardoso, 2012 p. 89) 

“São estratégias que podem ser usadas sempre que aquele problema antigo aparecer. Não ir dormir 

chateado um com o outro, por exemplo, é uma ferramenta muito útil” – (Cardoso, 2013 p. 227)  

Nesse e em outros momentos, o aspecto funcional da fé e do programa Love 

School são ressaltados, denotando uma espécie de pragmatismo. O Programa é então 

vendido como solução infalível para problemas inevitáveis e constantes. 
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Assim como nos séculos V a X, o programa Love School prega um casamento 

que se estrutura na forma de um grande investimento. Não mais como um acordo entre 

famílias, como era na época, mas com a tentativa de fazer render/valer a pena, todo o 

investimento, a espera (Araújo, 2002). O casamento, na Escola do Amor, é o espaço 

para fazer cumprir múltiplas expectativas, muitas vezes irrealistas.  A categoria do 

“Casamento Empresa” surgiu dessa tentativa de fazer cumprir o “serão uma só carne” 

diante de todo o aspecto de investimento, da “lógica capitalística” que é inerente a todo 

esse processo. 

4.2- Foco na Transparência 

 

Nessa categoria foram colocadas as falas que remetem à ideia de que os 

cônjuges/namorados devem ser o mais transparentes quanto possível a respeito do 

próprio passado, desejos e planos. Seguindo a lógica do investimento racional-

empresarial, os envolvidos no relacionamento devem “saber onde estão se metendo” 

antes de firmar um compromisso para a vida toda. Nesse contexto, cabe a cada um 

exigir, questionar e interrogar o namorado/namorada para obter o máximo de 

informações possível. 

 a) Exposição Completa e Incondicional do Passado e Presente do Cônjuge 

 

Nessa categoria foram colocadas as falas que remetem às expectativas dos 

professores do Love School de que os envolvidos “usem a inteligência” e obtenham o 

máximo de informações sobre as experiências recentes e também as passadas que 

possam interessar o parceiro. Tal comportamento visa preparar o envolvido no passo 

seguinte, saber se de fato “seguirá em frente” com a relação. 

“Por isso quem ainda está se preparando para se casar deve agir como segurança de aeroporto: ‘abre a 

mala aí, quero ver o que tem dentro!’. Já vi muitos casais dizerem: ‘o seu passado não me interessa, só 

quero saber de nós daqui para frente’. Soa romântico, com certeza, mas essa atitude não vai impedir que 

vocês tragam o passado para dentro do relacionamento presente.” – (Cardoso, 2012 P. 36) 

“Vocês namoram por 3 meses e casam. Vocês avançaram o sinal. Isso é normalmente a receita para ter 

problemas depois do casamento. Se você não conhece uma pessoa por tempo suficiente então você vai ter 

que fazer esse conhecimento dentro do casamento. E você vai começar a descobrir coisas que talvez não 

gostaria de ter descoberto no casamento” – (Love School, 2014-4 - 23:34-24:13)  
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Aparece na tela – “Conheça bem o passado do seu parceiro para evitar surpresas desagradáveis depois do 

casamento” – (Love School, 2014-4 - 24:11)  

Após o casamento, por outro lado, tudo o que acontece um com o outro deve ser 

relatado, numa espécie de “prestar de contas” eterno. Com a intenção de proteger e 

blindar o casamento, tal prática aparenta demonstrar muita falta de confiança mútua. 

“Transparência: Quando você é transparente, não tem nada a esconder e passa a ser digno de confiança”– 

(Cardoso, 2012 P. 237) 

 “Uma das principais e mais recomendáveis regras é a transparência. Permitir ao parceiro livre acesso ao 

facebook, e-mail, celular etc. só reforça a ideia de que não há segredos entre os cônjuges. Não é questão 

de bisbilhotar ou de perder a privacidade (até porque vocês abriram mão da privacidade no dia do 

casamento), trata-se, sim, de fortalecer a confiança um no outro sem abrir mão de contatos sociais 

saudáveis.” (Cardoso, 2013 P. 67)  

“Se foi alvo de flerte seja transparente e diga para o seu parceiro o que você fez para desviar da outra 

pessoa. Isto será ótimo para fortalecer a confiança entre vocês” – (Love School, 2014-3 - 30:11-30:17)  

“Mantenha transparência total com o seu parceiro sobre tudo que acontece” – (Love School, 2014-3 - 

55:28-55:30)  

Nesse ponto, ambos os cônjuges devem “prestar contas” do passado uns do 

outro. Isso inclui as experiências sexuais prévias de ambos (inclusive abusos sexuais), 

histórico familiar detalhado, vícios, dívidas, etc. Qualquer informação que seja relevante 

e passível de que o outro repense o namoro/possibilidade de casamento deve ser 

mencionado. 

A transparência tem como objetivo “não deixar surpresas” para o casamento, o 

que permite ao namorado/noivo saber se quer mesmo casar. Os membros da universal 

agem muitas vezes de maneira semelhante a empresários/investidores, e, o casamento, é 

um investimento para vida toda. A investigação minuciosa do outro visa garantir um 

“bom investimento”, o que pode garantir um lucro simbólico e prevenir muitos danos 

futuros. 
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b) Transparência Absoluta Quanto a Planos Futuros e Expectativas  

Nessa categoria, foram reunidas os trechos em que a exposição dos desejos, anseios e 

expectativas futuras à respeito do casamento são reforçados pelo programa Love 

School.  

 “É muito importante o casal saber todas as expectativas que ambos têm para o casamento. Se tivéssemos 

sentado para conversar sobre isso antes de nos casar, com certeza saberíamos o que esperar depois um do 

outro” – (Cardoso, 2012 P. 59 e 60) 

“Ele ficou sabendo dos meus sonhos, das minhas preocupações, das minhas dificuldades, do que queria e 

não queria, e vive-versa. Foram horas preciosas que fortaleceram, e muito, a nossa união. Depois dessa 

conversa, eu sabia exatamente o que ele esperava de mim. Sabia o que fazer para apoiá-lo e como fazer” – 

(Cardoso, 2012 P. 60) 

“O namoro é uma oportunidade de conhecer a pessoa melhor. Que mostra ao casal se os dois podem 

seguir em frente no casamento futuro ou não” (Love School, 2014-6 - 09:23-09:30)  

Eventos promovidos pelo Love School, tais quais “A Caminhada do Amor” (que 

reúne milhares de pessoas), tem como principal propósito essa conversa transparente 

sobre os planos futuros. O intuito, no entanto, aparenta ser o de verificar uma possível 

incompatibilidade de planos futuros, que deverá acarretar em um relacionamento futuro 

problemático. 

4.3- A Essencialização de Gênero e a Tutela Feminina Naturalizada 

 

Nessa categoria foram reunidas as falas que, ao essencializar os sexos, 

determinam papéis sociais fixos, imutáveis e intransferíveis, colocando a mulher sempre 

numa posição de dependência/submissão a uma autoridade masculina. A mulher e o 

homem ocupam posições no casamento que tem como fonte a biologia, a qual 

determinou a priori quem deve comandar e quem deve obedecer, o que, por 

conveniência, só reforça princípios bíblicos de submissão feminina. 

a) A Naturalização/Genetização do Comportamento Humano 

 

Através de argumentos que partem de princípios biológicos e genéticos (sem 

citar fonte confiável nenhuma), os professores do Love School utilizam de uma retórica 

essencialista para argumentar a favor de comportamentos inatos.   
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“A bebezinha vira uma garotinha que adora fazer amizades e socializar com outras garotinhas. Ela 

consegue até perceber quando as coisas não vão bem em casa. Mas com o bebezão, que vira um garotão, 

já não é bem assim. Ele quer brincar, e se machucar alguém no processo, não tem problema, pois adora 

desafios e aventuras. Ele é um conquistador desde pequenininho, e ela, uma companheira carinhosa” – 

(Cardoso, 2012 p. 165) 

“O homem ainda é homem e a mulher ainda não deixou de ser mulher. Fomos criados assim e novos 

direitos e maneiras de viver não vão mudar o nosso DNA. Somos naturalmente programados, ou seja, 

temos uma predisposição a esperar certas coisas de nosso cônjuge” – (Cardoso, 2012 p. 174)  

“Os cérebros feminino e masculino são bem distintos, e, por isso, homens e mulheres se comunicam de 

maneiras bem diferentes.” – (Cardoso, 2013 P. 195) 

Usando essa retórica, eles se referem ao que chamam de “comportamento 

natural”, o qual visa refletir a expectativa do programa em reproduzir aspectos pré-

estabelecidos de papéis de gênero. 

“Na verdade você sabe que isso não é natural. Na verdade nosso corpo, nosso cérebro sabe que isso não é 

natural. Porque nós não somos feitos para ter satisfação sexual com uma pessoa só, [logo percebe que 

falou o que não queria] conosco mesmos, mas com o parceiro, com a esposa, com o marido” – (Love 

School, 2013-1 - 11:30-11:53)  

O colchete foi colocado nesse caso para ressaltar um possível “ato falho” do 

apresentador, que acabou apresentando um argumento que de fato é coerente com a 

retórica geneticista/naturalista. Tal argumento é de que é o Casamento que não é 

natural. O natural é ter vários parceiros, visando a reprodução, etc. Apesar disso, esses 

“argumentos bio-retóricos” são utilizados para justificar diferenças inatas nos papéis 

sociais (e logo desigualdades também).  

b) Essencialização do Homem 

 

Essa categoria reúne as falas que delimitam que o homem apresenta uma série de 

predisposições inatas a comportamentos e sentimentos que são típicos de seu sexo. Tal 

predisposição separa os comportamentos masculinos “naturais” e os “antinaturais”, 

deixando claro também as expectativas de dominação do homem no casamento. 

 “O homem tem que tomar as rédeas da situação e, como um bom líder, buscar a solução do problema 

junto com a esposa” – (Cardoso, 2012 P. 102) 
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“Afinal, se nada fosse resolvido, o fracasso seria mais meu que dela, já que eu era o líder e cabeça do meu 

casamento” – (Cardoso, 2012 p. 103) 

“...o homem foi designado provedor da família. Quer dizer, não há como ele fugir dessa maldição. Ele 

tem que trabalhar, e trabalhar para tirar o sustento de uma terra que se tornou inimiga dele. A pressão de 

sustentar uma família, de ser caçador, de não deixar a família passar necessidade, faz o homem cobrar de 

si mesmo o resultados do seu trabalho. É uma questão de honra, de orgulho próprio, de satisfação aos pais 

da esposa, e até mesmo de senso de valor próprio. Este impulso de querer provar o valor próprio através 

do trabalho e de suas conquistas está no DNA do homem. Por isso, a maior frustração que um homem 

pode passar é o fracasso profissional. Um homem pode perder o casamento, viver longe dos filhos, até 

viver com uma deficiência, tudo isso ele pode superar, desde que se sinta útil e tenha sucesso no trabalho. 

Não quer dizer que será feliz, mas seu ego estará mais satisfeito pelas conquistas do trabalho do que por 

qualquer outra coisa”  – (Cardoso, 2012 p. 120) 

“A força física do homem, bem como as habilidades naturais de construir armas e navegar territórios, o 

qualificaram para ser o provedor e protetor da família.” – (Cardoso, 2012 P. 170)  

 “A origem da palavra marido no inglês (husband) remete à ideia de ‘cuidador, administrador’. Este 

significado está bem de acordo com o papel de marido, pois quando o homem se casa, ele se torna 

responsável por sua mulher, por tudo o que acontece com ela, e por cuidar dela. Isso na verdade é amor” – 

(Cardoso, 2012 p. 184) 

“O marido lhe oferece segurança: essa questão não se refere apenas à segurança física ou financeira, mas 

segurança em todos os sentidos da palavra. O dicionário define segurança como: conjunto das ações e dos 

recursos utilizados para proteger algo ou alguém; diminuir os riscos ou os perigos; garantia; aquilo que 

serve de base ou que dá estabilidade ou apoio; amparo; sentimento de força interior ou de crença em si 

mesmo; certeza, confiança, firmeza; força ou convicção nos movimentos ou nas ações” – (Cardoso, 2012 

p. 184-185) 

“O homem tem que ser equilibrado e seguro em todos os sentidos. Para proteger e cuidar da esposa, ele 

tem que ser forte, na maneira certa. Não pode ser um viciado ou um indefinido. Uma hora quer uma coisa, 

outra hora quer outra. Se ele é imaturo, irresponsável e não mostra liderança firme, pode ter certeza: ela 

vai acabar tomando a frente dele, para sua própria sobrevivência... homens, acordem!” – (Cardoso, 2012 

p. 186) 

“Mas aí você pergunta: ‘por que eu tenho que me submeter, e não ele?’ Seja honesta: você se sentiria 

realizada tornando-se líder do seu marido enquanto ele se resigna à posição de banana no casamento? 

Você não teria um homem a seu lado. Nenhuma mulher gosta de homem que não toma iniciativa, que 

precisa ser mandado e dirigido o tempo todo, e que não tenha pulso forte. Aliás, ela até despreza homens 

assim” – (Cardoso, 2012 p. 196) 
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“Nunca se esqueça de que você é a mulher da relação e deve dar atenção ao seu parceiro, trate o seu 

marido como um verdadeiro homem, só assim ele terá a atitude de um” (Love School, 2014-5- 47:48-

48:02)  

“Sabe qual é a maior marca de um homem? (...) Não é músculo, é se dominar. Ele tem controle de si 

mesmo, tem domínio próprio. Se você não tem isso você não pode se chamar de homem” – (Love School, 

2014-4- 37:30-37:45)  

O papel do homem no casamento e na vida é altamente idealizado. Cabe a ele 

ser uma espécie de ser sobre humano que não pode fraquejar diante das adversidades da 

vida. Não deve demonstrar fraqueza e jamais falhar em qualquer situação. Ele deve ser 

responsável, maduro, um líder nato e infalível, responsável pelas finanças da casa, ter 

sucesso profissional, etc. Ele deve cuidar e controlar a própria mulher, suprindo ela de 

tudo que for necessário, não se deixando ser manipulado ou mandado pela mesma 

jamais. No ápice dessa idealização o homem é comparado ao próprio Cristo. Uma vez 

que o homem imite ou siga os passos de Jesus, se torna digno da submissão feminina. 

 “O outro lado da moeda é que a submissão bíblica da mulher presume a liderança bíblica do marido. 

Quer dizer, a mulher não é ordenada a se submeter a um líder que lhe faça mal, mas a um que se sacrifica 

e se entrega por ela, que a trata como extensão de si mesmo – O líder tipificado pelo senhor Jesus . (...) 

Ele deve se fazer digno de ser seguido” (Cardoso, 2012 p. 197) 

Apesar disso, o livro deixa claro que existem “exceções” à essa regra, com 

homens mais “femininos” e mulheres mais “masculinas”. A prescrição, no entanto, é de 

que esses “desvios”, retornem aos seu comportamento natural (como deveriam 

“naturalmente” ser), com a ajuda do cônjuge. Os pressupostos do comportamento do 

homem tem como base a cultura patriarcal e o machismo. Nesse contexto, a 

essencialização biológica está a serviço da manutenção das normas do patriarcado, 

justificando a manutenção das “desigualdades inatas”, com um movimento bastante 

semelhante ao darwinismo social13. 

c) Essencialização da Mulher  

Essa categoria reúne as falas que delimitam que a mulher apresenta uma série de 

predisposições inatas a comportamentos e sentimentos que são típicos de seu sexo. O 

comportamento da mesma, especialmente o sexual, pode acabar por diminuir/aumentar 

o valor pessoal da mesma. Como mulher, é indispensável que seja submissa não só ao 

                                           
13 Trata-se de uma tentativa de se aplicar o darwinismo nas sociedades humanas. 
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próprio marido, mas também às autoridades. Sobre ela é colocado todo o peso da 

manutenção da ordem social. A mulher deve ser sempre uma auxiliar, jamais 

protagonista das situações. O trabalho dela é fazer o “homem dela” brilhar cada vez 

mais. 

 “O valor da mulher está no seu mistério, na sua discrição, no seu jeito de florescer uma situação. É 

exatamente o que meu pai me orientou: homem não gosta de mulher fácil, mesmo que seja a própria 

esposa” – (Cardoso, 2012 p. 111-112) 

“Quando se faz auxiliadora dele, ajudando-o a alcançar seus objetivos, ela se torna preciosíssima para ele. 

E é exatamente aí que recebe dele o que mais quer: a sua atenção. E tem mulher que quer competir com 

ele em vez de entrar para o time dele; quer fazer o foco principal de sua vida algo que não ajuda o marido 

em nada. Aí não dá. Quando a mulher não ajuda e ainda dá trabalho, realmente ela dá um tiro no pé: se 

torna indesejável para ele.” – (Cardoso, 2012 p. 133) 

“As características inerentes à mulher fizeram dela a cuidadora e organizadora do lar.” – (Cardoso, 2012 

p. 170) 

“Ela se tornou a arquiteta dos relacionamentos, a cola da família e da comunidade. Agora você entende 

por que o homem se tornou menos emocional, não apto a ‘ler os sentimentos’ dos outros como a mulher 

naturalmente os faz, menos falante que ela e mais direto nas palavras.” – (Cardoso, 2012 p. 171) 

  “A ideia imediata, quando Deus idealizou a mulher, foi fazê-la uma parceira, mais especificamente uma 

auxiliadora para o homem...” – (Cardoso, 2012 p. 193) 

“Ao criar a mulher, Deus deu a ela atributos peculiares que o homem não tem: feminilidade, delicadeza, 

sensualidade, o poder de ser mãe, emoções mais aguçadas, doçura, ser o imã da família, detalhista, 

organizadora nata” – (Cardoso, 2012 p. 193) 

 “Ela fez o que era certo e melhor para ele, abrindo mão de sua própria vida para cuidar do marido, sem 

cobrar nada dele por isso”– (Cardoso, 2012 P. 256) 

A mulher tem como obrigação/papel deixar que o homem tenha a palavra final 

sobre a vida dela. 

“O deixa ser o cabeça: ela pratica o conceito de submissão inteligente, que falamos anteriormente. Nas 

poucas vezes em que não há acordo entre eles e uma decisão dele venha a contrariá-la, ela permite que ele 

tenha a palavra final (claro, nada que venha feri-la). A mulher deve respeitar esse direito dele de dizer 

‘sim’ ou ‘não’. Mesmo quando ela sabe ou presume qual será a decisão dele, faz questão de consultá-lo 

antes de fazer qualquer coisa para reforçar a ideia de que a decisão dele é valiosa e importante para ela” 

(Cardoso, 2012 p. 200)  
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A naturalização da mulher chega a um ponto bastante importante. No DvD 

“Sexo em um Casamento Blindado”, o Professor Renato afirma que o valor da mulher 

aos olhos dos homens está quase que exclusivamente relacionado com a vagina dela. 

Sem que a mulher tenha a capacidade de fazer sexo/proporcionar prazer sexual, ela 

perde quase que completamente a utilidade. 

“Sexo é um dos atrativos mais fortes para o homem se dar o trabalho de investir num relacionamento com 

uma mulher. Porque é trabalhosos. (...) Mas depois eu posso entrar na portinha da felicidade. (...) Isso já é 

a forma que Deus designou, porque se não fosse isso, eu garanto para vocês mulheres, se não houvesse 

essa portinha, se não houvesse a chance dessa portinha se abrir para nós, nós não nos daríamos o trabalho. 

Preferiríamos um cachorrinho. Pra amizade e tal e essas coisas o cachorrinho é mais simples” (Love 

School, 2013-2 - 24:30-25:38) 

Não é por acaso então que o valor da mulher vai ser direcionado, em muitos 

outros momentos, ao quanto/como/com quem ela usa a própria vagina. 

“Então o homem sabe que se ele se relacionar com uma mulher que se respeita, que sabe o seu valor, ela 

não vai simplesmente abrindo a portinha da felicidade para ele. Não, ela vai guardar, vai manter essa 

portinha fechada, se ela for inteligente, até a noite de núpcias. Porque ela sabe que ele vai trabalhar para 

conseguir a chave. (...) É um incentivo que Deus deu para que o homem se preocupasse em cuidar da 

mulher, em investir na mulher, se preocupasse com mais do que a portinha” (Love School, 2013-2 - 

25:45-26:33) 

A lógica machista do “desgaste” da mulher que faz sexo fora do casamento é 

plenamente aplicado aqui. É pregado que essa mulher vai perdendo o valor, até chegar 

ao ponto do estágio do “estrago emocional e psicológico”, no qual ela se torna incapaz 

de exercer as “predisposições naturais” do corpo feminino. 

“Quando a mulher é marcada por essas experiências ruins [refere-se ao sexo antes do casamento], é como 

uma fita adesiva. (...) Quando você cola essas fitas adesivas pra embalar uma caixa, você coloca numa 

caixa a primeira vez e ela cola legal. Ela pega firme. (...) Se por alguma razão você abre aquela caixa, 

você descola a fita, coloca de volta na caixa e aí você quer fechar de novo com a mesma fita, ela vai colar 

igual? Não, o adesivo, a cola, ela vai ser cada vez mais fraca. É exatamente o que acontece com a mulher 

que tem muitas relações sexuais sem compromisso” (Love School, 2013-2 - 55:12-56:06) 

A mulher é descrita como um ser doce, delicado, feminino, detalhista, materno, 

organizador, altruísta, etc. Apesar disso, o valor inerente da mulher está atrelado aos 

comportamentos da mesma.  A vida dela deve estar sempre voltada para fazer o marido 

alcançar os objetivos dele. Ela deve ser submissa e a rainha do lar. Ela é o pilar da 
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família e da sociedade. No ponto de vista do Love School, a existência da vagina da 

mulher é o único motivo pelo qual um homem se dá o trabalho de tolerar uma mulher. 

d) A Bagunça de Papéis 

 

Essa categoria reúne as falas que partem da premissa de que, apesar da 

predisposição natural ao comportamento dos sexos, homens e mulheres vêm “vivendo 

papéis sociais trocados ou deslocados” atualmente. O Livro Casamento Blindado, por 

exemplo, acaba citando um trecho de Graciliano Ramos, o qual critica a diminuição do 

número de mulheres que “naturalmente” se submetem aos homens (Culpando as 

influências feministas): 

“Tenho observado nestes últimos tempos um fenômeno estranho: as mulheres morreram. Creio que houve 

epidemia entre elas. Depois de dezembro foram desaparecendo, desaparecendo, e agora não há nenhuma. 

Vejo, é verdade, pessoas vestidas de saias pelas ruas, mas tenho certeza de que não são mulheres” – 

(Cardoso, 2012 P. 188) (Citando Graciliano Ramos, Cartas de Amor a Heloísa) 

Essa mudança social aparece como algo semelhante a um problema social que precisa 

ser remediado, contornado ou se possível, revertido. 

“A mulher tem se tornado mais independente do homem, menos tolerante com as peculiaridades 

masculinas , tem tomado decisões sem participá-lo e ‘batido de frente’ com ele; o homem, na tentativa de 

agradar a mulher, tem se tornado mais sensível, retraído na sua posição no casamento, se sentindo 

desrespeitado pela mulher, e às vezes descartável. Ou seja, a mulher tem se tornado mais como um 

homem, e o homem mais como a mulher. Bagunça e confusão total de papéis.” – (Cardoso, 2012 p. 28) 

“O homem sempre será movido pelas conquistas do trabalho e a mulher sempre será movida pelo desejo 

de ter toda a atenção do homem. Não adianta se rebelar contra esses fatos. Os que se rebelam caem para o 

extremo oposto, que não é nada melhor. O homem desiste de ser um conquistador, se torna um fraco, um 

banana, uma vergonha para si mesmo e para a família; a mulher que se rebela contra o homem se torna 

amarga, endurecida, inalcançável para qualquer homem e, portanto, solitária” – (Cardoso, 2012 p. 126) 

“Tudo isso deixava bem claro qual era o papel do homem e da mulher em relação uma ao outro. Não 

havia discussão entre eles, nem competição. Cada um sabia bem o seu papel e não havia sentimento de 

que um era melhor do que o outro. E assim foi por milhares de anos. Através dos séculos esses papéis não 

mudaram muito. (...) Porém, alguns fatores vêm mudando essa realidade de uns cinquenta anos para cá.” 

– (Cardoso, 2012 p. 171) 

“Dois fenômenos sociais têm transformado o conceito tradicional sobre o papel do homem e da mulher na 

sociedade: o Movimento Feminista e a Revolução Industrial.” – (Cardoso, 2012 p. 171) 
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 “... dizer que homens e mulheres são iguais na sua natureza e maneira de ser é um erro gravíssimo que 

tem causado sérias consequências nos relacionamentos amorosos. Uma coisa é você ter direitos iguais; 

outra coisa é querer cumprir papéis iguais. (...) O problema começa quando a mulher quer cumprir o papel 

do homem no casamento e na família” – (Cardoso, 2012 p. 173) 

“Ela era uma policial, acostumada a ser durona e pouco sentimental, e tinha se casado com um marido 

que gostava de... atenção. Parece que esse cenário tem se tornado mais comum atualmente. Não é difícil 

entender, como todo processo de emancipação da mulher e da afeminação do homem nas últimas 

décadas. O que temos visto é que quando o homem é muito emotivo, a mulher acaba tendo que ser a mais 

racional, já que dois emotivos não chegam a lugar algum. Mas isso é algo de que ela mesma acaba se 

lamentando, pois mesmo a mulher durona e independente gosta em certos momentos de ter um homem 

forte a seu lado. Este novo fenômeno tem dificultado ainda mais o relacionamento de alguns casais. O 

homem emotivo quer respeito, mas não faz por onde, e a mulher racional quer segurança, mas também 

não pode confiar no seu marido... (...) Se você é um marido sentimental, precisa vencer suas inseguranças 

para fazer sua esposa feliz; ser menos emotivo e mais racional; procurar passar firmeza e maturidade para 

sua esposa. Se você é uma esposa muito independente, racional, talvez até mandona, precisa equilibrar o 

seu jeito e deixar seu marido ganhar mais espaço dentro do relacionamento. Convide-o para tomar 

decisões junto com você. Deixe-o ter a última palavra. Se cada um se colocar no seu lugar, os dois 

poderão andar juntos pelo resto da vida”– (Cardoso, 2012 P. 205-206) 

“Quando a mulher ela passa a frente do marido para resolver as coisas, para fazer coisas que ela já 

conversou com o marido e nada foi feito, normalmente ela é motivada por uma frustração. (...) não estou 

dizendo aqui que ela foi correta, mas você Bruno tem que observar. Porque se isso se tornar tendência no 

seu casamento (...) isso pode gerar muita frustração” – (Love School, 2013-1 - 40:50-42:10) 

A “bagunça de papéis” é fruto da mais do que sabida ascensão da mulher ao longo dos 

anos. A entrada da mesma no mercado de trabalho, a conquista de direitos políticos e 

etc, possibilitaram a mulher atual questionar muitos dos princípios defendidos pelo 

Love School. Defensor e divulgador do machismo, a Escola do Amor busca convencer 

mulheres de uma nova geração a adotar e defender comportamentos da geração das avós 

delas.  O princípio de igualdade entre os sexos, que teve grande expoente no final do 

século XX, é ferozmente criticado para que dê lugar aos antigos papéis de gênero de 

séculos passados (Aries e Duby, 2009). 

e) Do Pai para o Marido, A Mulher como Mercadoria Transferida 

Nessa categoria são reunidas as falas que denotam que a mulher sempre deve 

ficar sob a responsabilidade de um homem. Incapaz de cuidar de si mesma, ou mesmo 

amaldiçoada por determinação divina, a Mulher deve submissão a essa autoridade. 

Assim como nas negociações do velho testamento, o sangramento vaginal na noite de 
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núpcias sela um acordo familiar, no qual a tutela da filha é transferida para o marido, o 

novo proprietário. 

“Quando me casei, aos dezessete anos, foi como se minha mão direita estivesse algemada à esquerda do 

meu pai, e ali no altar ele abriu a algema do pulso dele, colocou-a no do Renato, a fechou novamente e 

passou a chave para ele. Foram 5.6 segundos de liberdade, cronometrados...” – (Cardoso, 2012 p. 38) 

“...a segunda parte da maldição determinou para mulher: o teu desejo será para o teu marido, e ele te 

governará. Quer dizer, você estará sempre desejando algo do seu marido, e ele será o seu líder. (...) ela 

ficou dependente da aprovação do marido, e de ter nele a pessoa que cumprirá os seus desejos e sonhos” – 

(Cardoso, 2012 p. 122) 

“Ele não pode esperar que ela se resolva por si, sem a ajuda dele” – (Cardoso, 2012 p. 135) 

Além de ser vista como um bem de consumo, um investimento ou produto, a 

mulher passa a ser tutelada e infantilizada depois do casamento, precisando ser vigiada 

constantemente. 

“Por que que Deus escolheu isso para firmar a aliança? E não como costumamos fazer hoje em dia a 

aliança no dedo? (...) O próprio nome aliança surge dessa ideia de pacto, de troca. Havia na noite de 

núpcias, quando a mulher se casava, e o costume era de que ela se casasse virgem, havia então um 

derramamento de sangue. E aquele sangue era o sinal de um pacto. Os pactos no passado eram feitos com 

derramamento de sangue. Mesmo pacto de comprar e vender, pacto de acordo entre líderes de tribo e tudo 

mais” (Love School, 2013-2 - 15:25-16:10)  

“O homem deve manter a mulher sempre no seu radar, ou seja, estar sempre consciente e atento sobre 

como e onde ela está, com quem, o que a preocupa no momento, o que está fazendo e precisando” – 

(Cardoso, 2012 p. 188) 

“Se ela está entrando em novos projetos, é responsabilidade dele saber como esses projetos estão. Ela é 

sua responsabilidade, não pode ser deixada para lá como se fosse qualquer mulher no mundo” – (Cardoso, 

2012 p. 189) 

Numa relação fixa de papéis é intuitivo afirmar que aquele que auxilia é inferior 

hierarquicamente à aquele que é auxiliado. Mesmo diante disso, o livro Casamento 

Blindado insiste em muitos momentos em falar numa “igualdade perante Deus” entre 

homens e mulheres. O homem parece ser o responsável por essa mulher “infantilizada”, 

a qual soa como uma criança incapaz de cuidar de si mesma. 
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4.4- “Psicologia” Aplicada 

Nessa categoria foram reunidas as falas que são consideradas apropriações do 

senso comum de conceitos psicanalíticos e behavioristas. Com um total 

desconhecimento técnico a respeito desses conceitos/teorias, em inúmeros momentos os 

professores do Love School aplicam interpretações de ordem “psicológica” sem nem ao 

menos ter qualquer formação acadêmica. De maneira até um tanto irresponsável, fazem 

comentários sobre o que leva determinadas pessoas a se comportarem no presente com 

base em eventos do passado. 

a) Psicanálise Freudiana ao Estilo Love School 

Nessa categoria o programa Love School se apropria de diversos conceitos da 

psicanálise do século XIX descritos por Sigmund Freud. Sem qualquer indicação de 

domínio desses conceitos, ou mesmo de percepção de que os estão usando, os 

professores do Love School fazem diversas inferências/indagações “freudianas”. 

A questão do Édipo Freudiano foi o primeiro ponto que me chamou atenção para 

essa categoria. A questão edípica é (a grosso modo) um conto grego, que ao ser 

apropriado por Freud, que afirma que existe um conflito familiar inerente a todos. Nesse 

conflito existe uma rivalidade entre o filho e o pai, que desejam sexualmente a mãe. 

Como o filho não pode ter a mãe sexualmente, ele acaba adotando muitos 

comportamentos/trejeitos do pai e vive “procurando a mãe em outras mulheres”. Dentro 

das falas dos apresentadores, o conceito freudiano de Repetição14 é o que tem uma 

maior prevalência.  

“Você acaba repetindo os erros dos seus pais, pois os comportamentos deles (não as palavras) foi a sua 

escola. Não gostava de ser assim, mas era como se eu já estivesse programado para agir como o meu pai” 

– (Cardoso, 2012 p. 41) 

“Ele provavelmente estava procurando uma mãe. Ele estava procurando uma mulher que pudesse dar 

aquela segurança que talvez ele nunca teve em casa” (Love School, 2014-5 - 04:45-04:55) 

“A primeira mulher que conhecemos na vida é a nossa mãe, então nós temos um perfil, uma referência 

muito específica dessa mulher. Quando um homem cresce e vai se casar é impossível que ele não 

compare ou busque na sua futura esposa aquelas características que ele admirava na sua mãe” (Love 

School, 2014-6 - 37:35-38:00) 

                                           
14 À grosso modo, aparece como uma forma de compulsão à reprodução de comportamentos que tem 

origem em fatos passados, algumas vezes traumáticos e/ou reprimidos. 
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“Você que está namorando um rapaz, uma das melhores coisas que você moça pode fazer durante o 

namoro é chegar próximo a mãe desse rapaz e conhecer bem o que ele admira na mãe, porque ele vai 

procurar isso, lá na frente, em você” (Love School, 2014-6 - 42:13-42:30) 

A questão de que os “sentimentos tem que sair por algum lugar”, que foi uma 

apropriação freudiana da física termodinâmica ainda rudimentar da época também 

aparece aqui. 

“Não é razoável esperar que simplesmente venhamos a ‘engolir sapos’ e mais sapos, sem sofrer algum 

tipo de diarreia depois... cedo ou tarde, os sapos terão de sair por algum lugar...” – (Cardoso, 2012 p. 85) 

“Quando nossas emoções não são propriamente extravasadas em algo que pode utilizá-las sabiamente, 

explodirão sobre nossos cônjuges ou serão reprimidas. Essa repressão de emoções é o que gera a 

ansiedade, que é uma emoção em estado avançado.” – (Cardoso, 2012 p. 89) 

O conceito de “Trauma”, que a grosso modo aparece na psicanálise clássica 

como uma ferida psíquica que não tinha como ser tratada com intervenções da medicina 

da época, é apropriada pelo Love School como uma memória ruim que vai fazer você 

descontar o seu passado nos outros (Apropriando-se ao mesmo tempo do conceito de 

Transferência15 e o de Projeção16). 

“Muitas vezes o que você sente não é o que você realmente pensa. Se externar algo movido pelo impulso, 

causará uma ferida da qual seu cônjuge pode não se curar” (Cardoso, 2012 p. 224) 

“Quando alguém é ferido fisicamente, pode levar dias, semanas ou até meses para se recuperar. Mas, 

quando alguém é ferido verbalmente, as feridas podem durar para sempre. Um casal deve ter muito 

cuidado com o que diz ao parceiro. Às vezes, para tirar uma satisfação ou para expressar sua raiva, um 

dos cônjuges acaba falando palavras muito duras, capazes de causar feridas profundas na outra pessoa. 

Isso, além de não resolver o problema, acaba criando mais um: a mágoa.” (Cardoso, 2013 P. 249)  

“Quando você pensa na sua vida no passado e quer lembrar de uma memória muito boa ou muito ruim 

não é difícil. (...) Você logo se lembra de um evento muito forte. Mas não é somente evento ruim ou 

negativo que você lembra (...). Seja uma experiência muito boa ou muito ruim, o que acontece com a 

nossa memória? Essa experiência te marca, ela fica gravada na nossa cabeça, você lembra disso, e é muito 

fácil de você lembrar. E essas experiências boas e ruins fazem com você passe o resto da vida a tentar ou 

evitar aquela dor, aquela experiência ruim que você teve, você não quer nunca mais passar por aquilo e 

passa o resto da vida tentando evitar a reprise daquela má experiência” (Love School, 2013-2 - 31:25-

34:13)  

                                           
15 À grosso modo, caracteriza-se por uma série de sentimentos e comportamentos que tem como base 

fatores inconscientes, algumas vezes não ligados diretamente à situação presente. 
16 Segundo a psicanálise, é um mecanismo de defesa que leva alguém a acreditar que pensamentos 

inaceitáveis que existem em si mesmo estejam em outra pessoa com quem se tem alguma ligação. 
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Em alguns momentos o conceito de Trauma aparece de maneira simbólica ou 

figurada, como foi o caso da “marcação” do animal com ferro quente. 

“O que acontece com os homens especialmente, vamos falar das mulheres daqui a pouco, quando eles 

têm a primeira experiência sexual? Você já viu quando eles marcam um animal? Já viu? Na fazenda eles 

pegam um ferro quente e ‘Tsss!’ no couro do animal de uma vez para todo mundo saber que aquele 

animal pertence a aquele fazendeiro, a aquele dono. E é isso que acontece com o homem quando ele tem a 

sua primeira experiência sexual.” (Love School, 2013-2 - 38:17-38:53) 

A questão da Transferência aparece como consequência do Trauma. 

“Se você teve uma experiência ruim no passado, quer tenha sido com seu pai, mãe ou em um 

relacionamento anterior, torna-se muito fácil projetar injustamente suas inseguranças do passado em seu 

companheiro. Por exemplo, uma mulher que tenha sofrido abuso por parte do pai pode ter traumas não 

resolvidos, o que faz com que ela reaja mal a qualquer figura de autoridade, inclusive ao próprio marido. 

Ou então um homem que teve uma má experiência no relacionamento anterior e que agora acha que sua 

esposa lhe será infiel assim como a sua ex-mulher. Se eu fui traído no passado e projeto minhas 

experiências traumáticas em minha esposa, quando ela fizer uma coisinha que lembre o comportamento 

da outra, vou atacá-la com ciúme, desconfianças e ela jamais entenderá o porquê. Ela está inocente no 

assunto, mas eu já estou atacando como se ela tivesse feito o que a outra fez comigo. Você joga uma 

memória sobre a outra pessoa como se ela fosse a culpada” (Cardoso, 2012 p. 245-246) 

“Pode ser que ela não consiga se satisfazer [sexualmente] por causa do abuso, que tome nojo do ato 

sexual. O marido não tem culpa, não foi ele quem abusou dela, mas ela não conseguiu lidar com a 

situação. Este problema tem dois lados, o do projetor e o da tela que está recebendo a projeção” (Cardoso, 

2012 p. 246) 

Depois de transparecer todas as mazelas que um trauma pode provocar, eles 

aproveitam para inculcar valores específicos, afirmando que os mesmos provocam 

traumas diversos. 

Aparece na Tela – “Ser pegador pode gerar traumas, má reputação, lixo emocional e solidão” – (Love 

School, 2014-1 - 51:28) 

Aparece na Tela – “O aproveitamento do pegador é temporário e muitas vezes traz sequelas que 

atrapalharão quando ele quiser ter um relacionamento sério e definitivo” – (Love School, 2014-1 - 58:42) 

“Quando um homem tem essa experiência fora do casamento, ele fica tentando e passa o resto dos seus 

anos tentando recriar aquele momento, recriar aquela experiência. Mesmo anos depois se ele vai ter outras 

mulheres e se ele vai eventualmente casar, o que vai acontecer com muitos homens? (...) Eles ficam 

tentando fazer com a próxima mulher, com a esposa as vezes, o que ele experimentou lá atrás. Ele fica 

tentando recriar a experiência, porque quando ele tem essa experiência, sua primeira experiência, fora do 

contexto do casamento, fora do contexto do compromisso, então ele tende a focar muito mais na 
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experiência sexual, no sexo, na portinha da felicidade, do que na mulher, no coração da mulher. Ele fica 

obcecado pela portinha da felicidade. Então ele fica buscando o prazer próprio sem se preocupar com o 

que aquilo significa para a mulher” (Love School, 2013-2 - 39:40-40:57) 

Após inculcar o medo de uma eternidade de sexo egoísta e sem prazer o outro 

lado é mostrado, com os valores do programa sendo aplicados. 

“Mas quando essa experiência ocorre dentro do casamento tudo muda. Por que tudo muda? Porque ele vai 

ficar tentando o resto do casamento recriar aquela noite. Ou seja, não foi um sexo manchado por um 

sentimento de culpa, não foi um sexo corrido porque alguém tá vindo aí, não foi um sexo roubado ou 

tirado à força, com uma manobra para fazer a mulher abrir a portinha da felicidade. Com sentimento, com 

senso, preparado, planejado com tudo culminando para aquele momento. Então houve um escalar de uma 

montanha. (...) É por isso que as estatísticas mostram que quando um casal foi exclusivo sexualmente, ou 

seja, quando os dois se casaram virgens, a taxa de divórcio é lá em baixo” (Love School, 2013-2 - 44:19-

45:22) 

Sabendo da grande maioria que já se encontrava na posição de “traumatizado”, 

uma vez que fez sexo antes/fora do casamento, eles então oferecem (ou vendem) a 

“cura” para a doença que eles mesmos acabaram de trazer. 

“Porque você foi marcado aqui [aponta para a cabeça]. E agora? Eu estou condenado pelo resto da minha 

vida? Não (...). Você pode usar de estratégias, (...) mas vai ser mais difícil para você que já tem essa 

experiência, que já tem essas marcas, para você dar uma volta nelas. É possível você ser uma pessoa 

sexualmente satisfeita, principalmente através da sua fé, Deus faz tudo novo” (Love School, 2013-2 - 

47:30-48:05) 

O modelo familiar prévio com frequência é o parâmetro de medida da relação 

inicial do casal, o qual aparentemente sempre procura um pouco dos pais no cônjuge. 

Além disso, conceitos psicanalíticos como o da repressão, trauma, deslocamento, 

fixação, etc. são utilizados de maneira bem autêntica. De maneira até um tanto cruel, 

muitas pessoas são culpabilizadas por decisões passadas, sendo então condenadas a um 

futuro de infelicidade a menos que aceitem as condições do programa Love School. 

No programa Love School é possível se perceber uma aplicação da “cultura da 

prudência”/“adiamento dos prazeres” no quesito da sexualidade. O sexo pré-marital 

deve ser evitado, com a promessa de uma satisfação sexual futura ainda maior. Assim 

como na psicanálise freudiana clássica, deve-se abrir mão da satisfação imediata para 

que seja possível o progresso (Freud, 1930).  
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b) O Condicionamento Clássico Behaviorista da Escola do Amor 

Assim como foi com a questão da psicanálise, os Professores do Love School, se 

apropriaram do Condicionamento Clássico/Condicionamento Respondente criado por 

Ivan Pavlov. Originalmente ligado (à grosso modo) à conexão entre estímulos exteriores 

e uma aprendizagem/resposta corporal, o Condicionamento Clássico logo passou a ser 

parte indispensável do behaviorismo. Utilizado de maneira recorrente, especialmente no 

DvD “Sexo em um Casamento Blindando”, a lógica do condicionamento do corpo 

aparece sempre ligada à do desvio das normas institucionais do Love School. 

Eles falam ainda da questão do seu corpo “associar o ato” a algo externo, dando 

a ideia de uma aprendizagem corporal. 

“O que os médicos já descobriram, que você pode pesquisar sobre isso, (...) que quando uma mulher tem 

vários parceiros sexuais, quando ela vai trocando de parceiro, sexo com vários homens, isso pode ser em 

5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa, o que vai acontecendo, por causa do seu corpo associar o ato 

sexual com o compromisso mas cada vez que ela tem sexo não assume compromisso com ela, (...) os 

médicos já descobriram que ela começa a produzir menos ocitocina, o hormônio do amor. (...) ou seja, o 

corpo dela já começa a desacreditar no amor. (...) As experiências dela que já marcaram já disseram que 

sexo quer dizer nada. (...) Você dá sexo para o homem ele só vai ter o prazer dele e depois vai jogar você 

fora. Ele só quer isso para se satisfazer, ele não quer saber de você. Então a mulher começa a se desligar 

do ato sexual” (Love School, 2013-2 - 49:38-51:25) 

Partindo do pressuposto de uma predisposição inata do corpo, a aprendizagem 

vai “desfazer o que a natureza perfeita e divina fez”, produzindo algo abominável na 

vida de quem faz sexo fora do casamento.  

“O próprio corpo da mulher, o cérebro da mulher espera que depois do ato sexual haja compromisso, haja 

valorização da parte do homem (...). Mulheres que dizem ‘eu não, gosto mesmo de zoar, de pegar muitos 

homens’ são mulheres que já tiveram várias experiências ruins e chegaram ao ponto de desacreditar no 

amor, de desacreditar nos homens. São mulheres que já estão avançadas nesse estágio de estrago 

emocional e psicológico. Mas no fundo toda mulher anseia por isso” (Love School, 2013-2 - 48:44-49:34) 

Partindo do princípio da “associação”/aprendizagem corporal, o programa Love 

School separa essas aprendizagens em “Associações Positivas/Negativas” usando como 

único critério se a primeira relação sexual acontece fora ou dentro do casamento 
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“Quando o casal se reserva para o casamento e isso acontece entre os dois, que foram exclusivos um para 

o outro, qual a associação que eles fazem? Eu sou especial para ela e ela é especial para mim. (...) vocês 

lançam uma base onde o sexo tem todas as associações positivas para o casal. Muitas vezes a pessoa 

pensa que agora que a gente teve sexo antes do casamento eu tenho domínio sobre você, ou você é minha. 

(...) Aí vem as decepções. Mas depois do casamento você se entrega com razão porque vocês dois se 

entregaram no casamento. E um tem direito ao outro” – (Love School, 2014-4 - 53:08-54:31) 

Para garantir que os valores do Love School serão apropriados, eles recorrem às 

autoridades no assunto, sejam elas médicas, psicólogas ou sexólogas, mesmo que só 

aproveitem a parte do discurso que for conveniente/concorde com eles. Mais uma vez 

recorrendo ao medo, afirmam que uma mulher que faz sexo sem casar vai ser 

condenada a uma vida de insatisfação à longo/médio prazo, a um corpo que a irá trair, 

sabotar sexualmente. 

4.5- Visão Ultra Romântica do Casamento  

Nessa categoria foram reunidas as falas que denotam um romantismo 

exacerbado e idealizado. É esperado tanto do homem quanto da mulher que afastem de 

si todo e qualquer pessoa que possa, em algum momento, se tornar um amante em 

potencial. As amizades com o sexo oposto são proibidas/desencorajadas e o 

relacionamento deve ser colocado acima de tudo e de todos, a qualquer custo.  

“...não é aconselhável que o homem casado tenha amigas muito íntimas, nem que a mulher tenha tais 

amigos. Manter amizades do sexo oposto muito próximas é brincar com o perigo” – (Cardoso, 2012 p. 

44) 

“Ele tem que passar segurança para ela de todas as formas possíveis, (...) colocá-la acima de tudo e de 

todos, buscar e valorizar sua opinião, investir em seus talentos, ajudá-la a desenvolver seu potencial” - 

(Cardoso, 2012 p. 135) 

“A quem você tem dedicado a maior – ou melhor – parte de tempo, esforço, atenção e pensamentos? Seu 

tempo deve ser, preferencialmente, para seu cônjuge” – (Cardoso, 2012 p. 156) 

“Sacrifício nas amizades – Se alguém tem sido uma influência negativa no seu casamento, uma pessoa 

que seu cônjuge não confia ou se sente desconfortável com sua amizade, você terá de sacrificar a amizade 

pelo seu casamento. Amizades do sexo oposto que geram ciúmes, e às vezes até alguns parentes, terão 

que ser mantidos a distância” (Cardoso, 2012 p. 261) 

É aconselhado inclusive abrir mão dos estudos/carreira pelo casamento. 

Interessante ver que é a mulher quem aparentemente deve abrir mão dessas coisas. Tudo 

em nome da família. 
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“Quando a gente trata do casamento dessa forma a gente não mede esforços do que fazer para blindar. 

Agora você tem que identificar as ameaças para o seu casamento. Às vezes não é a sogra, mas é uma 

amizade, as vezes é uma carreira. Quantas mulheres tem largado sua família, o casamento, por causa de 

uma carreira, ou por causa dos estudos” – (Love School, 2014-1 - 27:02-27:24)  

O relacionamento deve estar acima até mesmo dos filhos, pais e familiares. 

“Carregam os bebês por noves meses dentro de si e sentem-se ligadas a eles para o resto de suas vidas, 

mais até do que o pai da criança. Mas essas crianças que saíram de dentro delas crescem e vão querer 

viver suas próprias vidas e formar suas próprias famílias. Não faz sentido tornar-se uma só carne com 

alguém que inevitavelmente sairá da sua casa em poucos anos. É uma receita para frustração e 

sofrimento.” - (Cardoso, 2012 p. 155) 

 “Por mais apegados que vocês sejam aos familiares, tenham em mente que, depois do casamento, o 

cônjuge vem sempre em primeiro lugar. (...) Os parentes de ambos devem ser bem tratados, mas a relação 

do casal é prioritária e não pode haver dúvida sobre isso. (...) Dica de Blindagem: Seu parceiro deve se 

sentir sempre o primeiro na sua vida” – (Cardoso, 2013 P. 119)  

“Pra pessoa conseguir vencer as ameaças a primeira coisa é o que eles acabaram de falar, como eles 

davam importância ao relacionamento deles né? O meu casamento é mais importante do que o meu 

relacionamento com minha mãe, com meus familiares, enfim,  tudo o que aconteceu, que acontece ao 

redor tem que ser menos importante do que isso aqui [aponta para ele e para ela] senão fica difícil 

blindar” – (Love School, 2014-1 - 25:25-26:20)  

“Você agora vai ter sua família, vai ter sua mulher, e é pra ela que você tem que viver daqui pra frente” 

(Love School, 2013-3 - 37:58-38:05) 

“Com o primeiro e segundo lugares devidamente ocupados por Deus e seu cônjuge, o terceiro lugar fica 

para o restante da humanidade: filhos, parentes, amigos e demais pessoas” – (Cardoso, 2012 p. 157) 

A agenda do casal deve ser escrita sempre incluindo um ao outro, numa tentativa 

de reproduzir o “uma só carne” da bíblia. 

 “Em um casamento blindado, marido e mulher procuram estar juntos o máximo de tempo possível. Ele 

gosta que a esposa esteja a seu lado aonde quer que vá. Ela o inclui em todos os seus planos.” – (Cardoso, 

2013 P. 95) 

“Se a pessoa mais importante para você realmente é seu parceiro então faça a sua agenda em torno dele 

ou dela” (Love School, 2014-6 - 32:35-32:46) 

 “Se a pessoa mais importante para alguém realmente é o parceiro, nada mais natural que a agenda de 

ambos gire em torno um do outro” (Cardoso, 2013 p. 71)  
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“...sendo os dois uma só carne, tire da equação os terceiros. Vocês têm de estar tão juntos que pareçam 

colados, inseparáveis. Não pode haver terceira pessoa entre vocês, nem mesmo o filho” – (Cardoso, 2012 

p. 157) 

A relação do casal é vista como uma relação pura. A noção de pureza vem 

necessariamente contraposta pela de pecado/sujeira/corrupção etc., que necessariamente 

é negativa. Ao afirmar que uma relação é “pura”, necessariamente se cria a relação 

“impura”. 

“E tira toda a pureza que existe ali, toda a exclusividade, uma das coisas que pra mulher é mais, que ela se 

sente mais valorizada é a questão de ser exclusiva, aquele momento ali exclusivo dela e dele. Né, então 

tira tudo aquilo, porque a pornografia ela tira, a mulher ela se sente, ela nunca vai conseguir competir com 

aquela mulher lá. E você acaba fazendo a sua esposa se sentir inferior, se sentir desvalorizada (...) pelo 

marido, que era para fazer dela a princesa, a rainha do lar. Muitas mulheres não querem ter relação com o 

marido porque eles fazem elas se sentirem um lixo” (Love School, 2013-2 - 1:15:05-1:16:17) 

Esse modelo muitas vezes prega uma espécie de “isolamento emocional” do 

casal, com restrições quanto à amigos íntimos do sexo oposto e com a ideia de 

maximizar o tempo do casal. Com uma paranoia de uma constante ameaça ao 

casamento e um verdadeiro incentivo à falta de confiança no cônjuge, o 

ultrarromantismo assemelha-se bastante com a vigilância constante. 

4.6- Combate aos Modos de Relacionamento Contemporâneos  

Essa categoria reflete as ideologias/práticas que são combatidas pela Love 

School, bem como a maneira de se proteger delas. Defende-se que o casal deve criar um 

mundo/cultura própria, no qual as informações/acesso devem ser sempre filtradas, 

visando manter a estabilidade/ordem. Visando manter a blindagem do casal, alguns 

perigos/influências da cultura contemporânea devem ser combatidos. 

a) Fechados para o “Mundo”  

Nessa categoria, o Love School ensina como se proteger das forças culturais 

contemporâneas. A instrução da criação da cultura privada, que vai de encontro à norma 

vigente, visa sempre a blindagem do casamento. Deve-se, de alguma maneira repensar 

ou relevar tudo que aparece na mídia secular, só dando ouvidos a “fontes confiáveis” 

que formarão uma cultura “do lar” (Na prática é o pensamento formado à partir da 

Igreja Universal ou o programa Love School). 
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“Se você quer fazer parte da cultura do casamento feliz e duradouro, não poderá seguir as normas da 

cultura atual. Terá que andar na contramão e criar sua própria cultura dentro do relacionamento. Cristiane 

e eu temos a nossa, e já determinamos que nada de fora que seja nocivo poderá entrar. Por isso 

conseguimos manter os valores e princípios de que precisamos para conservar nossa intimidade, e não nos 

esquecermos de preencher as necessidades básicas um do outro, predeterminadas por naturezas distintas.” 

– (Cardoso, 2012 p. 176) 

“Você tem de estabelecer uma cultura própria dentro de casa, a sua cultura”– (Cardoso, 2012 p. 248) 

“Um casal que pretende preservar sua vida conjugal deve tomar cuidado para não se deixar contagiar pela 

ideia de separação. Jamais julguem seu relacionamento tendo o de seus amigos como padrão.” – 

(Cardoso, 2013 p. 51) 

Essa mesma lógica se aplica a criação de filhos. 

“Antigamente, um rapaz de dezoito anos já era um homem pronto para ter suas próprias responsabilidades 

e dirigir sua família. Hoje em dia, um rapaz de dezoito anos não sabe nada da vida porque os pais estão 

deixando a sociedade criar seus filhos” – (Cardoso, 2012 p. 248) 

Aparentemente o princípio da blindagem é aplicável à mente. O casal deve 

proteger-se evitando entrar em contato com as opiniões divergentes, o que considera 

“nocivo”. 

b) Combate a Cultura Anticasamento da Mídia 

  Nessa categoria são reunidas as principais falas em que se faz referência a uma 

mídia que se posiciona “contra” o casamento. 

“A mídia em geral (filmes, novelas, internet, livros, etc.), a cultura, a política, as leis, as celebridades, o 

ensino nas escolas e universidades – enfim, todos os maiores poderes de influência na sociedade – estão 

se tornando (ou já são) predominantemente anticasamento.” – (Cardoso, 2012 p. 25) 

“Novelas, filmes, revistas, blogs, notícias, moda, música, grupos e festas ‘culturais’ ... todos os canhões 

apontados e atirando sem trégua: para que casar?” – (Cardoso, 2012  p. 28) 

“A cada dia, um novo argumento derrogatório e anticasamento é criado.” – (Cardoso, 2012 p. 29)  

“Existe uma onda relativamente recente que faz o valor da pessoa ser atrelado a algum bem material e o 

que você conquista em termos de educação, e nem tanto na família. (...) você ouve dos seus pais que você 

deve focar primeiro nos estudos, depois na sua carreira” – (Love School, 2014-4 - 12:15-12:37)  

O casamento, de um modo geral, não é combatido pela mídia. Muito pelo 

contrário. A mídia contemporânea continua a promover o casamento como o ápice do 
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amor romântico. O que essas formas midiáticas geralmente não promovem (ou não se 

preocupam em promover), é o casamento tradicional indissolúvel, modelo defendido 

pela Love School. 

c) Revolta Contra a Imagem do Homem Fraco na Mídia 

Nessa categoria são reunidas as falas em que se faz referência à um 

ressentimento relativo à uma cultura/ideologia que representa o homem de uma maneira 

fraca/patética na mídia. 

“A mídia, para contribuir com esse desastre, também coloca a imagem do homem lá em baixo. Repare só 

na maioria das comédias e em alguns gêneros de filme, como o homem é sempre aquele personagem 

fraco, que teme a mulher, que faz tudo errado, não tem pulso forte, nem passa nenhuma segurança; 

enquanto a mulher é bem inteligente, sabe o que quer, faz tudo certo e é sempre o braço forte da família” 

– (Cardoso, 2012 p. 175)  

“Esta imagem acaba fazendo lavagem cerebral nas pessoas: o homem é fraco, a mulher é forte; o homem 

é bobo, a mulher é inteligente. O resultado nos lares é que filhos não respeitam os pais, esposas não 

respeitam os maridos, e o pobre coitado acaba largando aquela família.” – (Cardoso, 2012 p. 176) 

“Infelizmente, muitas têm caído na agenda hollywoodiana de destruir a imagem masculina. Criticam-no 

por não ser ‘sensível’, ridicularizaram o homem publicamente, denigrem sua imagem e não fazem 

segredo disso. (...) Ou seja, sem querer, muitas mulheres tiram do homem sua força” (Cardoso, 2012 p. 

200). 

A imagem do homem fraco se contrapõe à do líder da família/patriarca 

defendida pela Love School. A mera representação/propagação dessa ideia reforça a 

possibilidade da mulher se posicionar de maneira mais questionadora e independente, o 

que vai contra os ensinamentos do programa.   

d) Crítica a Expectativa de uma Alma Gêmea 

  Nessa categoria são reunidas as falas em que se faz referência a um combate a 

uma cultura/ideologia que defende a existência de uma “outra metade” que está por aí 

no mundo a nos completar.  

“Até no meio cristão, apesar de não haver nenhuma base bíblica para esta crença de que Deus teria criado 

uma alma gêmea para cada pessoa, muitos vivem orando para encontrar a sua ‘cara-metade’” – (Cardoso, 

2012 p. 94) 
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“O mito da alma gêmea ganhou grande aceitação em todas as culturas e até religiões por ser muito 

romântico e atraente. A ideia de que existe apenas uma pessoa nesse universo capaz de lhe completar, de 

que Deus criou uma pessoa só para você, é muito bonita” – (Cardoso, 2012 p. 95) 

“Quando Deus criou o homem e a mulher, não os criou como ‘almas gêmeas’. Depois de criar o homem, 

Deus decidiu criar uma auxiliadora para o homem, que o ajudasse. Não falou nada de completar um ao 

outro, nem os colocou sob a responsabilidade de fazer um ao outro feliz.” – (Cardoso, 2012 p. 97) 

“Quanto mais o tempo passa mais eu sinto falta da minha alma gêmea. Alan, você tá no seu segundo 

casamento e ainda não achou sua alma gêmea? E a Pilar? Não, eu amo a Pilar. Mas é que eu acho que tem 

algo que não tá encaixando. Acho que minha outra metade ainda deve estar solta por aí. Entendi. 

Digamos que a sua metade solta por aí more lá não sei de repente no Turkimenistão.” (Love School, 

2013-3 - 15:35-16:05) 

Em contraposição a ideia de um relacionamento sem problemas ou com 

problemas minimizados por conta do mesmo acontecer entre cônjuges “que se 

completam”, a Love School defende que se invista no relacionamento em que se está, 

resolvendo problemas concretos. 

e) Patologização do Uso da Pornografia 

A pornografia é representada no Love School como um fator de risco. Além de 

imoral, ela é vista como uma verdadeira droga capaz de arruinar a sua vida sexual e o 

seu casamento. Induzindo você a uma dependência da qual é ainda mais difícil de sair 

do que a cocaína, a pornografia leva o “usuário” a uma vida de escravidão. 

“A dependência cada vez maior de se expor a imagens de sexo explícito para alcançar o prazer tem 

arruinado a vida de muitos casais. Ao contrário do que muitos dizem, o efeito da pornografia no homem 

tem sido a redução no desempenho sexual quando chega o momento da intimidade com sua mulher. Isso 

acontece porque a mulher real passa a não ser tão excitante quanto a virtual. (...) Dica de Blindagem: A 

Pornografia pode arruinar seu casamento” – (Cardoso, 2013 P. 197) 

“Muitas pessoas, muitas pesquisas já foram feitas a esse respeito e isso é geral, generalizado. Em qualquer 

cultura, em qualquer religião, o sentimento da pessoa após a masturbação, que normalmente segue a 

pornografia, é um sentimento de nojo, de não gostar de si mesmo, de dizer pra que que você fez isso? 

Você é um sujo. A própria pessoa se condena, mesmo ela sendo solteira” – (Love School, 2013-1 - 12:11-

12:40)  

Assistir pornografia é até mesmo passível de ser considerado adultério. Uma 

fonte inesgotável de “comparações indevidas”, a pornografia vicia e tem um efeito 

semelhante ao da cocaína. 
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“É nisso que eu questiono a todas as pessoas que dizem que a pornografia ajuda no relacionamento a dois, 

porque se um não se sente suficiente por causa da pornografia, se a esposa se sente traída, (...) é 

impossível ela não pensar que ele não esteja pensando na outra também. Porque ele estava assistindo a 

outra e comparando ela com a outra. Ela se sente inferior, inadequada. (...) os frutos daquilo que 

supostamente é suposto ajudar o casal, apimentar a relação, são podres e começam a fazer o contrário, a 

destruir a relação” – (Love School, 2013-1 - 14:43-16:10) 

“Quanto mais uma pessoa vê coisas diferentes, mais coisas diferentes ela quer. É o que a pornografia faz. 

Cada vez elas estão inventando mais coisas e mais coisas. É aí que entra a questão do vício. Foram feitas 

pesquisas que a pornografia tem o mesmo efeito no cérebro que a cocaína tem” – (Love School, 2013-1 - 

17:15-17:32)  

O vício em pornografia é considerado uma consequência normal do uso da 

mesma, uma vez que ela é tão perniciosa quanto uma droga, levando ao “usuário” a uma 

escravidão. 

“Aquilo vai se tornando uma compulsão, ao ponto que, ela torna-se dependente daquilo, daquele sexo 

virtual e não consegue mais desempenhar naturalmente, normalmente, com a pessoa real ao seu lado. Aí a 

pessoa se torna escrava” – (Love School, 2013-1 - 17:45-18:10)  

“De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, viciados em pornografia levam mais tempo 

para se recuperar do que drogados que usam crack ou cocaína” – (Love School, 2013-1 - 27:43-27:47) 

Com um argumento bem semelhante à aqueles que se davam às crianças na 

década de 40 para não se masturbarem (“Isso ainda vai te deixar cego”), os professores 

afirmam que a masturbação afeta negativamente o desempenho sexual do homem. 

“A pornografia é propaganda enganosa. Como uma droga, o seu uso contínuo pode afetar o desempenho 

sexual do homem” – (Love School, 2013-1 - 57:22-57:29) 

A visão da Pornografia por parte do Love School me foi um tanto quanto 

chocante. Eu já esperava que eles fossem contra, mas jamais esperaria que eles a 

comparariam com drogas pesadas como o crack ou cocaína, traçando um paralelo de 

destruição de vidas e casamentos que segue a mesma logística. Ao mesmo tempo, eles 

confundem e generalizam um quadro clínico bastante incomum de vício em 

pornografia. Na realidade, buscam aterrorizar o máximo possível aqueles que se 

masturbam e assistem pornografia, usando uma retórica bastante semelhante à época em 

que se dizia que masturbação deixava as pessoas cegas. Mais uma vez a Escola do 

Amor espalha mitos e desinformação.  
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Assim como a medicina que condenava a masturbação nos séculos XVIII-XIX, 

o programa Love School atualiza os mitos e proibições, associando, assim como à 

medicina daquela época, a sexualidade a uma questão de profilaxia, de sujeira, a um 

viés moral. 

4.7- Defesa de Valores Conservadores 

    A defesa de valores conservadores é aqui descrita como a pressuposição de uma 

ordem moral transcendente e imutável que governa o universo, falta de relativização 

moral, resistência à mudanças sociais, manutenção de costumes e convenções de 

gerações passadas com receio de um colapso estatal, defesa de valores cristãos/bíblicos, 

defesa da família tradicional, afirmação de valores meritocráticos e combate ao 

feminismo/mudanças proporcionadas pelo feminismo. Essa foi de longe a categoria com 

maior número de exemplos. Além das citações principais de cada categoria, mais duas 

páginas de citações menos importantes foram separadas. A frequência de uma “agenda 

conservadora” no programa é tão grande que parece que o programa é escrito em torno 

disso. Aparentemente, antes mesmo de todo a produção da “aula”, as proibições e os 

dogmas a serem abordados são designados, juntamente com as consequências (trágicas, 

desastrosas e traumatizantes - frutos do não seguimento das orientações do Love 

School).   

a) Defesa de Valores Cristãos 

Nessa categoria são reunidas as falas que promovem comportamentos que tem 

como base princípios bíblicos e evangélicos, com uma retórica que naturaliza valores 

cristãos como se fossem promotores de saúde física, mental e psicológica. O desvio 

dessas expectativas, entretanto, promove os mais diversos infortúnios. Considerados 

universais e inescapáveis, os princípios cristãos são considerados fatos. 
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“Quer você creia nessas leis ou não, está sujeito a elas. As leis do relacionamento estabelecidas por Deus 

não são desconhecidas de ninguém. Coisas como perdoar, tratar o outro como também quer ser tratado, 

ter paciência, servir, ajudar, ouvir, não ser egoísta, falar a verdade, ser fiel, respeitar, ter bons olhos, tirar a 

trave do próprio olho primeiro, cuidar, agradar etc., são básicas para que haja um relacionamento. Isso é o 

que as pessoas sabem que tem que fazer, mas não fazem. Quebram essas leis, e colhem as consequências 

disso. Se você obedece às leis do relacionamento, elas lhe protegem; se você as desobedece, elas lhe 

punem. Simples assim. Não há outro caminho. Podem tentar culpar o casamento como instituição, 

facilitar o divórcio, inventar relacionamentos alternativos, viver em busca da alma gêmea, mas a única 

maneira de um relacionamento ser bem-sucedido é respeitando as leis que o regem” – (Cardoso, 2012 p. 

98) 

Deus é representado como um ser infalível, com tudo o que “criou” sendo bom. 

“ ‘Não gosto de sexo’. Essa frase é quase tão impossível quanto dizer ‘não gosto de ar’. A única diferença 

é que ninguém morre por falta de sexo, mas dizer que não gosta de sexo não é algo plausível. A não ser 

que haja algo fisicamente errado com você, sexo é bom e otimamente delicioso. Foi criado por Deus, e 

Deus não faz nada de ruim” - (Cardoso, 2012 p. 212). 

A premissa de um casamento indissolúvel é ressaltado várias vezes. 

“Casamento não é só um pedaço de papel. É uma aliança, um compromisso de vida entre duas pessoas 

que empenham a palavra uma com a outra.” (Cardoso, 2013 P. 121) 

Um dos valores cristãos-evangélicos mais enfatizados é a proibição do sexo 

antes do casamento, o qual aparece oras como o marco inicial do casamento (mesmo 

sem qualquer formalidade ou cerimônia) ou como como um precursor das mais divesas 

consequências terríveis. 

“O casamento se inicia e se inaugura com o sexo” (Love School, 2013-2 - 54:00-54:05)  

“Se você é solteiro você só tem uma de duas soluções: ou você espera ou você casa. Não tem outra, a não 

ser que você queira se envolver com coisas que vão estragar você lá na frente” (Love School, 2013-2 - 

59:13-59:28) 

“Então aí uma razão para as mulheres solteiras não devem se entregar sexualmente sem compromisso. 

Você pode dizer sim com sua cabeça e dar qualquer justificativa. Não mas ele vai casar comigo, não mas 

a gente se ama, (...) não importa qual história que você conte para o seu cérebro. Você não vai conseguir 

mentir para o seu corpo. (...) Você está fazendo um grande desfavor a si mesma em se entregar 

sexualmente para alguém sem compromisso, sem fazer com que ele trabalhe para conquistar você” (Love 

School, 2013-2 - 52:50-53:50)  

 As celebridades que compartilham do mesmo posicionamento também são 

valorizadas e ocupam um grande destaque, num vídeo que tinha o objetivo, não por 
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acaso, de dar uma falsa ideia de que virgindade até o casamento era algo que estava 

cada dia mais popular (o vídeo “Virgindade está na Moda”). 

“A beldade Adriana Lima revelou que sexo é só para depois do casamento. (...) Tudo indica que foi com 

ele que a celebridade teve sua primeira vez. (...) O zagueiro David Luiz defende a ideia de que o sexo só 

pode acontecer depois do casamento (...) o que significa que relação sexual só pode depois da união” – 

(Love School, 2014-4 - 48:17-49:05) 

Em um dos momentos mais assustadores para mim como pesquisador desse 

programa foi o momento em que, implicitamente, os apresentadores do Love School 

comparam a mulher que quer casar, mas faz sexo antes do casamento com uma vaca, a 

“Mimi Carente”, um boneco de uma vaquinha. Com uma comparação que 

aparentemente se inicia como um exemplo muito infeliz, mostra-se com a real intenção 

de denegrir a imagem/valor das mulheres que “se entregam antes da hora”. O sexo é 

chamado de “leite da vaca”, o qual existe em abundância em qualquer lugar. Diante 

disso, a comparação se dá ao dizer que “não vale a pena” ter uma vaca em casa (que 

aparece como a figura de assumir um compromisso/casar) se o homem já tem acesso ao 

leite (sexo) sem precisar casar.  

Renato segura uma boneca de uma vaca enquanto fala, dando voz a mesma como um ventríloquo no 

início da fala – “quando é que você vai casar comigo? Casa comigo vai! Casa! Por que você não casa? 

(Risos). A nossa famosa mimi carente, a vaquinha, volta a escola do amor. (...) A mulher entra num 

relacionamento com um homem na esperança que ele vai casar com ela. Mas ele não toca no assunto, o 

tempo vai passando e os dois decidem morar juntos. Ela aceita ir morar junto porque na cabeça dela ela 

pensa assim: ‘eu vou me entregar pra ele, eu vou mostrar pra ele que eu sou a mulher dos sonhos dele, eu 

vou cuidar muito bem dele e com certeza ele vai me pedir em casamento’. E para a grande surpresa dela, 

passa o tempo, e mais tempo, e mais tempo e ele não quer saber de casamento. E por que ele não quer 

saber de casamento? É aí que entra a vaquinha” (Love School, 2014-6 - 04:34-05:35)  

“Qual o ganho que ele vai ter em casar com a mulher se ele já tem tudo que a esposa já pode oferecer? E 

ainda tem a liberdade dele de solteiro. (...) casamento nessa situação não traz nenhum benefício. E é a 

analogia que nós usamos da vaquinha. Você toma leite, você gosta de leite. Mas você não compra uma 

vaca e coloca no seu quintal. Por que? Porque você tem o leite do supermercado. Você tem o leite da 

esquina, na padaria, então, pra que comprar uma vaca? Agora a situação das mulheres é de que elas não 

estão vendendo leite, elas estão dando leite. Pra que que ele vai querer assumir compromisso com a 

vaca?” (Love School, 2014-6 - 05:37-06:25) 

A mulher é inclusive mais culpabilizada por essa situação, afinal, ela “assumiu o 

risco” de não casar ao fazer sexo antes de casar. 
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“E por que que a gente não vai só morar junto em ver de casar? Fica aí o aviso para você, especialmente 

você mulher, entrando nesse tipo de relacionamento. O homem depois vai ter pouco incentivo para se 

casar, sabe por que? Porque o homem briga pelo que ele não tem. (...) Se você quer ser conquistada você 

tem que deixar um pouquinho a ser conquistado depois do casamento. E nós estamos falando da 

intimidade, da entrega total. Se ela já dá o leite, para que ele vai querer a vaca toda? E aí depois não 

adianta porque você vai reclamar que você se dá para o relacionamento, que você cuida da casa para ele, 

você vai reclamar mas você não vai ter direito de reclamação porque você já sabia que as condições eram 

estas. Você se colocou nessa situação” (Love School, 2014-6 - 14:57-16:02) 

Outro ponto enfatizado é a patologização e/ou desvalorização daqueles que 

praticam outras modalidades de sexo que não sejam exclusivamente pênis-vagina. 

“O sexo anal ou usar a boca da mulher para ejacular, isso é uma coisa humilhante para a mulher. (...) Eu 

conheci uma mulher que gostava. (...) Você sempre vai encontrar algum maluco nesse mundo que vai 

gostar de alguma coisa” (Love School, 2013-2 -1:52:54-1:53:14)  

“As carícias e os beijos nas partes íntimas não são pecado desde que isso seja feito para estimular o ato 

em si”. (Love School, 2013-2 - 1:55:03-1:55:12) 

Em um outros momentos, os professores deixam claro o posicionamento 

contrário ao sexo anal, independente de ser homo ou heterossexual. Mais uma vez a 

questão da pureza é ressaltada, deixando claro que essas práticas “não convencionais” 

são animalescas, e, ao comparar com a questão de Sodoma e Gomorra, condenáveis aos 

olhos de Deus a ponto de serem passíveis de morte (Na passagem bíblica Deus 

extermina ambas as cidades com as próprias mãos – Gênesis Capítulo 19 Versículo 24 e 

25).17 

“A cama, a intimidade do casal é uma coisa pura. A bíblia diz: ‘bendito seja o matrimônio e o leito sem 

mácula’. Quer dizer sem sujeira, sem poluição, sem essas práticas bestiais sodomitas” (Love School, 

2013-2 - 2:02:58-2:03:21) 

“Sexo oral é pecado? (...) a boca da mulher não foi feita para receber o sêmem do homem. Obviamente 

você vê lá em Sodoma e Gomorra porque que existe a palavra sodomia ou sodomismo? Porque lá em 

Sodoma e Gomorra esse tipo de prática era feita pelos moradores daquela cidade. Sexo anal, sexo homem 

com homem, mulher com mulher, homem com animal, mulher com animal, era uma bagunça 

generalizada, orgias generalizadas. Também em Roma (...) era conhecida como o centro das orgias. E é 

exatamente lá na carta aos romanos, no capítulo I que Paulo fala dessa prática contra a natureza” (Love 

School, 2013-2 - 1:51:09-1:55:44)  

                                           
17 Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra; 

E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia 

da terra. Gênesis 19:24,25 
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O programa Love School é da Igreja Universal do Reino de Deus. Era de se 

esperar que os valores da Universal fossem ser aplicados ao contexto dos 

relacionamentos através da Escola do Amor. O que não era esperado, pelo menos por 

mim, era que eles se esforçassem tanto para não parecer um programa evangélico. 

Através de um discurso com mais convencimento do que dogmatismo, o Love School 

visa alcançar a evangélicos e não evangélicos. A militância do Love School a respeito 

dos valores cristãos é um tanto quanto velada. Lutando contra o preconceito de um 

público não evangélico, a Love School “disfarça-se” de programa secular para poder 

atingir um público mais amplo. 

Assim como as figuras do Padre e do Médico nos Séculos XII-XIII, os 

professores do Love School visam manter a “moral e os bons costumes” através da 

culpabilização, do aconselhamento e da burocratização da prática sexual. Da mesma 

forma, assim como os médicos do século XVIII, os professores do Love School, 

impedidos de maiores interferências por conta do estado laico, relacionam com 

frequência doenças de ordem psicológica, divórcio e infelicidade na área sexual à 

desvios de ordem moral (Donzelot, 1980).  

A lógica médico-estatal conservadora que evoluiu da medicina dos séculos 

XVIII-XIX aplicou e ainda aplica desde o século XX a associação do sexo fora do 

casamento à ideia de irresponsabilidade (Rios et al. 2008). É em cima desse mesmo 

discurso que a Love School patologiza a prática sexual premarital, atribuindo à mesma 

uma fonte de infelicidade. 

b) Defesa de Valores da Família Tradicional 

Nessa categoria, a família é vista como a base/pilar da sociedade. Como tal, 

deve ser mantida a todo custo, para que a sociedade não se torne caótica. Todo e 

qualquer modo de relacionamento que divergir do “casamento heterossexual e 

monogâmico” deve ser combatido e considerado prejudicial. 

“Aqui vai um alerta para os que ainda não despertaram: As forças da sociedade conspiram contra o 

casamento e a família – e seus ataques estão cada vez mais fortes” – (Cardoso, 2012 p. 24) 

“Eu já me casei e me separei 3 vezes. Você acha mesmo que eu preciso de ajuda?” (Love School, 2013-3 

- 8:02-8:08)  
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A moral e os bons costumes aparecem em conjunto com a reprovação do sexo 

pré-marital e do adultério. Na forma de “criar uma memória” saudável, a condenação 

aparece de maneira eternizada, numa memória inesquecível, passível até de ser 

traumática.  

“Sabe aquela terceira pessoa destruidora de lares chamada amante? Pois é, hoje estaremos mostrando que 

podemos aprender com essa tal. (...) Aqui na escola do amor nós sabemos tirar coisas boas até das coisas 

ruins” – (Love School, 2014-2 - 05:23-05:38)  

“A mesma coisa acontece quando você tem a sua primeira experiência sexual. Tenho certeza que 

ninguém esquece a primeira experiência, tenha ela sido boa ou ruim. Normalmente, se foi uma coisa 

planejada, a noite de núpcias, a noite de casamento, foi uma coisa boa. Mas se foi uma coisa assim tirada 

de você quando você não esperava, quando você não queria, ou foi uma coisa assim no banco traseiro do 

carro, fundo da escola, foi uma coisa assim rapidinho tal, vai sim, tal, ‘pega e corre’, então sua memória 

não é muito boa” (Love School, 2013-2 - 37:07-38:12)  

Esses valores aparecem inclusive para defender que os casamentos não devem 

apresentar grandes diferença de idade, considerando tal fato doentio. 

“Baseado no email de uma aluna que escreveu, ela tem 56 anos, o rapaz tem 19 e estão morando juntos. 

(...) Primeiro eu vou dar a resposta politicamente correta, a resposta Hollywoodiana, (...). ‘O amor é lindo, 

o amor não conhece idade, não conhece distância, o amor é uma maravilha’. Enquanto está dando certo 

aproveite (...). Agora eu vou falar o que eu penso. ‘Vó, toma vergonha na cara, 56 anos, ele 19 anos, toma 

vergonha. Vocês dois tem problemas sérios, psicológicos, emocionais” (Love School, 2014-5 - 02:35-

03:42)  

 O número de relacionamentos que alguém tem é ligado diretamente à 

diminuição do valor pessoal do(a) mesmo(a), além de dificultar que a pessoa possa ser 

feliz no futuro. 

Aparece na Tela – “Ter relacionamentos duradouros aumenta o seu valor como pessoa” – (Love School, 

2014-1 - 52:24)  

“A pessoa que quer um relacionamento sério, mas tem um histórico de vários relacionamentos 

fracassados ou temporários, então ela está diminuindo as suas chances de ter um relacionamento, de 

compromisso feliz lá na frente. E o seu valor também” – (Love School, 2014-1 - 52:02-52:14)  
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“O que muitos deles não se tocam é que cada relacionamento deixa uma marca (...), a marca no sentido da 

reputação da pessoa. Todos nós temos uma marca, ou seja, somos reconhecidos por alguma coisa. O 

homem pegador acaba desenvolvendo a reputação de um cara que não é sério, que vai trair sempre, que 

não é de uma só mulher. Então quer dizer se ele um dia tem esperança de ficar com uma mulher séria e 

fiel a ele, provavelmente essa mulher séria não vai querer ter nada com ele pela fama que ele tem. Além 

disso Renato, tem também a questão de você passar por vários relacionamentos, (...) e você vai 

carregando tipo um lixinho de cada um” – (Love School, 2014-1 - 50:14-51:06) 

A categoria da “defesa da família tradicional” é um assunto que vem sendo cada 

vez mais discutido, principalmente por conta do recente marco histórico da liberação do 

casamento gay nos Estados Unidos. Tal fato repercutiu bastante nas redes sociais, o que 

reaqueceu a discussão sobre esse tópico. 

A “defesa da família” por parte de alguns grupos sociais é algo que já fez muito 

sentido para mim. Eu acreditava que de alguma maneira a mera “autorização legal” para 

que homossexuais possam viver “como se eles fossem normais” era algo bastante 

semelhante a querer uma sociedade no futuro que apoiasse essas “abominações”. Estaria 

correndo o risco de criar um filho que pudesse se “corromper” com esses valores 

amplamente aceitos na sociedade. É impressionante o quanto se pode mudar tanto em 

questão de poucos anos. Foi-se o tempo em que acreditei que ser homossexual é algo 

antinatural. E junto disso a ideia de que é possível decidir pelos filhos o que eles serão 

ou irão querer se tornar. Nada como se livrar de um ódio fundamentado em preconceitos 

para ajudar a abrir a mente. 

c) Resgate de antigos moldes de família/casamento para o bem da sociedade 

O modelo de casamento defendido pelo Love School é com frequência 

comparado à modelos bastante antigos, os quais são vistos de maneira bastante positiva. 

É somente através da imitação desses modelos antigos que se poderá ter um casamento 

feliz e manter a ordem social.  

 “Resgate aqueles valores e práticas de antigamente que ajudam a tornar a relação cada vez mais especial 

e duradoura” – (Love School, 2013-1 - 57:40-57:47) 

“Nos velhos tempos, um casamento fracassado era vergonha individual. Quando o casal tinha problemas 

e alguém corria para a família ou amigos reclamando um do outro, o conselho que geralmente ouviam 

era: volte, converse e se resolvam” – (Cardoso, 2012 p. 93) 
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A maneira com que as relações de poder entre homem e mulher eram exercidas, 

com uma submissão forçada, não são vistas de maneira negativa. A ideia de 

“submissão” é, paradoxalmente vista de maneira louvável (Para que o casamento 

funcione), apesar da forte descontextualização histórica. 

 “Primeiro temos que entender que ser submissa não quer dizer você é inferior ao marido. É apenas um 

papel que você deve cumprir para o funcionamento da sociedade chamada casamento. Em todo lugar 

onde duas pessoas se propõem a trabalhar juntas por um objetivo comum, alguém tem que liderar e 

alguém tem que se submeter. (...) Em todo lugar os conceitos de liderança e submissão trabalham juntos” 

– (Cardoso, 2012 p. 195,196) 

“Você [Mulher] tem que se submeter para o bom funcionamento da sociedade ou do grupo ao qual você 

pertence. Esta é a parte prática da submissão. É algo necessário em toda sociedade com objetivos 

comuns” – (Cardoso, 2012 p. 196) 

“Agora veja que esquisito: somos motivadas a nos submeter a todas essas lideranças que nem 

conhecemos, mas ao mesmo tempo a nos rebelar contra nossos maridos, que nos amam? Vamos usar 

nossa inteligência” – (Cardoso, 2012 p. 196) 

As mulheres são, como antigamente, convencidas de que o sexo é uma 

obrigação, um dever do qual não devem se negar. 

“Nem sempre você vai ter vontade de fazer amor com seu marido, mas não vá pelo que você sente. Faça 

mesmo assim. Depois que começa, você acaba sentindo vontade. Nunca diga não a ele para não deixa-lo 

se sentir rejeitado” - (Cardoso, 2012 p. 217) 

“Não dê lugar à preguiça. Vá em frente e participe. Nunca rejeite seu parceiro ou parceira. Lembre-se: o 

sexo fala. Uma rejeição sem boa razão pode começar a criar monstrinhos na cabeça do seu cônjuge” - 

(Cardoso, 2012 p. 217) 

“... quanto menos [Sexo] você faz, menos vai querer fazer. O assunto é tão sério que a bíblia diz que você 

não tem o direito de dizer não ao seu marido ou esposa quando ele (ou ela) quiser se relacionar 

sexualmente. Mulher, não se trata de se tornar escrava sexual de seu marido. A explicação dada é muito 

mais bonita e profunda: seu corpo não é seu, é dele, e o corpo dele não é dele, é seu” - - (Cardoso, 2012 p. 

218) 
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“Quando você não procura seu parceiro sexualmente, essa atitude fala na mente dele ou dela coisas como: 

‘não sou suficiente para meu marido/esposa... por que ele(a) está me rejeitando? Será que tem outra 

pessoa? Talvez haja algo errado com a minha aparência... Ele(a) não me quer por perto’. Por outro lado, 

quando o casal mantém uma vida sexual sadia e ativa, as mensagens não verbais são: ‘meu marido me 

acha atraente... minha esposa está satisfeita comigo... nós somos suficientes um para o outro... não há 

motivo para que meu marido/esposa tenha olhos para outra pessoa.’ As consequências dessas mensagens 

em sua mente podem estabelecer ou destruir seu casamento. Ignore isto ao seu próprio risco” (Cardoso, 

2012 p. 208-209) 

As frases “É antigamente que era bom porque...”, “Na minha época era que se 

respeitava...”, “Hoje em dia é tudo uma bagunça...” e etc. são muito frequentes. 

Revelando o quanto os valores que eles pregam de fato são ultrapassados e inadequados 

ao nosso período histórico. Essa nostalgia com frequência alcança períodos anteriores 

ao estado laico.  

d) Defesa da Meritocracia 

A meritocracia pressupõe que as pessoas só tem aquilo que buscam/trabalham 

para conseguir. Nessa categoria, estão as falas que apoiam a ideia de que é somente 

através do sacrifício e esforço que se alcança grandes coisas. 

 “Em qualquer área da vida, se alguém conquistou algo de grande valor, realizou grandes feitos, obteve 

grandes vitórias, com certeza cruzou a ponte do sacrifício. Ele é o caminho mais curto para o sucesso. 

Mas é claro, não é o mais fácil”– (Cardoso, 2012 p. 257) 

“Ninguém é tolo a ponto de pensar que merece sucesso automático em qualquer área profissional. Para 

crescer no trabalho, é preciso esforço, estudo e busca constante pela melhora do desempenho.” – 

(Cardoso, 2013 p. 31) 

“Você tem realmente focado no que você quer? E o que você quer? Porque você só terá aquilo que focar. 

Você não foca, você não vai conseguir o seu objetivo” – (Love School, 2014-4 - 01:39-01:53)  

– Patricia Lages – “O problema está na mensagem que você está passando para o seu filho, de que é só 

ele pedir e tem. Então o que vocês devem instituir aí na sua casa é a meritocracia. (...) É o seu filho fazer 

alguma coisa para merecer aquilo que ele está te pedindo. É o que você vai estar passando pra ele? 

Primeiro, o que é a vida real” – (Love School, 2014-4 - 18:20-18:37)  

“Ela tem que fazer um esforço para poder receber algo. Isso é uma lei da vida” – (Love School, 2014-4 - 

19:17-19:24)  

Essa mesma lógica é aplicada aos relacionamentos, os quais se baseiam em uma 

dicotomia entre certo e errado. Com fórmulas prontas e consequências pré-
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estabelecidas, estabelecem o aceitável e o inaceitável. A meritocracia é um dos 

princípios cristãos mais valorizados pelos governantes ao longo do tempo. Ela foi e é 

usada até hoje para justificar as mais diversas desigualdades, apaziguando os ânimos 

daqueles que “poderiam estar querendo o que não lhes pertence por direito”.  

e) O Casamento Blindado e o Feminismo: Vacinando as Mulheres contra o Bom-

Senso 

 O combate ao feminismo/valores feministas por parte do Love School é 

inegável. Nessa categoria foram colocadas algumas falas que denotam que a submissão 

machista é de fato a melhor opção para vida das mulheres, as quais devem fugir de toda 

essa “militância inútil” feminista que só faz trazer problemas para o casamento das 

pessoas. 

“Submissão ao marido não é ser uma Amélia, tampouco uma ideia machista para mandar na mulher; 

significa apenas uma maneira inteligente de se lidar com a parceria no casamento. Na bíblia, a palavra 

está relacionada a humildade, brandura, cumplicidade, confiança na liderança, maleabilidade, docilidade e 

respeito. É o contrário de desafiadora, rebelde, inflexível e resistente” (Cardoso, 2012 p. 195)  

“Creio que, por essas e outras, muitas mulheres têm defendido o feminismo. Se eu não tivesse acordado 

para a realidade, teria feito o mesmo” – (Cardoso, 2012 p. 108) 

“O feminismo tem levado muitas mulheres a ver o homem, de modo geral, como um opressor, um 

inimigo que está pronto para oprimi-la na primeira oportunidade. (...) esta generalização leva muitas 

mulheres a resistirem ao papel tradicional do homem provedor e protetor por medo de ficar por baixo 

dele” – (Cardoso, 2012 p. 173)  

 Em certo trecho, inclusive, levanta-se a possibilidade concreta de que as 

mulheres de fato não deveriam ter entrado no mercado de trabalho ou mesmo ter a 

possibilidade de estudar, pois isso trouxe “diversos riscos para o casamento”.  

“A saída da mulher de simples dona de casa para um papel mais ativo na sociedade, na faculdade, no 

trabalho etc., a tem colocado em situação propícia à traição” – (Cardoso, 2012 p. 28) 

 A desinformação sobre os inúmeros avanços na qualidade de vida das mulheres, 

que se devem em grande parte por conta da militância feminista, são hoje tratadas como 

meros fatos conseguidos meramente ao nascer. A mulher machista que despreza o 

feminismo não só é alguém que desconhece como era a vida das mulheres na época das 

avós delas, mas é alguém foi doutrinada a abrir mão da própria 

autonomia/independência (e a achar isso bom!).  
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Assim como há 400 anos antes de cristo na Grécia, o programa Love School 

defende que a mulher se dedique principalmente a cuidar da casa e dos filhos (Jaeger, 

2003). Em outras palavras, os Professores esperam que ela reproduza ainda esse papel 

de “guardiã da família”, abrindo mão de tudo aquilo que possa atrapalhar esse caminho, 

seja uma carreira, os estudos ou a própria liberdade.  

A situação da mulher melhorou significativamente nos séculos seguintes, com a 

mulher conseguindo diversos direitos. Porém, à partir do século XV, um novo processo 

de degradação do papel da mulher se iniciou, com a retomada desses mesmos valores de 

inferiorização, o que acabou por tornar a mulher completamente dependente das 

decisões tomadas pelo marido (Aries, 1981). A Escola do Amor parece querer trazer 

novamente esses princípios, considerando a submissão feminina ora a “ordem natural 

das coisas”, ora “uma decisão inteligente para lidar com questões no casamento”. 

Capítulo 5 – Discussão 

O crescimento acelerado da igreja Universal e das igrejas evangélicas como um 

todo afetam diretamente o modo como nossa sociedade produz a mídia e é influenciada 

pela mesma. A Universal , famosa por ser bastante poderosa no mercado religioso 

mundial, tem renovado e adaptado a própria mensagem para diluir e dissimular o 

discurso evangélico, formatando-o em auto-ajuda, em um discurso conservador que vem 

ajudar as pessoas a serem mais bem sucedidas e felizes.  

As mudanças feitas nessas igrejas já modelam uma parte importante da mídia 

brasileira. Através da rede de televisão Record, a igreja Universal consegue propagar o 

discurso conservador evangélico em um formato não dogmático, sem orações e leitura 

de bíblia, utilizando novelas, reality shows, programas de auditório, etc que carregam 

nos mesmos os valores que a igreja universal considera fundamentais. Através do 

implícito, dos enredos que recompensam os valores cristãos e punem/excluem os 

divergentes, a igreja Universal visa expandir-se através do convencimento racional. 

A cultura cristã tradicional valoriza a submissão às autoridades terrenas e as 

celestiais. A Bíblia, fonte semi-inquestionável da fé cristã, instrui tanto aos líderes 

quanto aos membros da igreja a vigiarem a vida uns dos outros, visando a suposta 

salvação final da alma. Tal vigilância com frequência se apresenta através da 
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fiscalização da vida sexual-amorosa dos fiéis, com os pastores agindo como 

conselheiros especialistas em relacionamentos. 

A igreja Universal do Reino de Deus, visando dominar a área de aconselhamento 

amoroso-espiritual, desenvolveu o programa Love School visando atingir a família 

tradicional (Freire, 2013), que com facilidade acredita em fórmulas mágicas infalível e 

discursos de auto ajuda. O programa, visando resolver o paradoxo de ensinar valores 

cristãos (tais quais a castidade pra-marital, a submissão feminina, etc) em uma 

sociedade secular, tem um formato atrativo e animado, com pastores-professores que 

visam a preservação do casamento heterossexual monogâmico (Dantas, 2010). 

A linguagem da Escola do Amor é psicológico-prescritiva (Rios et al, 2008), 

com o uso do aconselhamento para levar os alunos-fiéis à práticas cristãs dentro dos 

relacionamentos amorosos, considerando-os oras a "maneira natural" oras como a 

"maneira inteligente" de conduzir os relacionamentos conjugais. Considerando o 

casamento como uma instituição sagrada (criação de Deus), o programa acaba 

restringindo a prática sexual "legal", "inteligente" ou mesmo "saudável" ao casamento 

monogâmico heterossexual. 

O Love School prepara o terreno para a intervenção espiritual que guiará o fiel 

solteiro (Garcia e Maciel, 2008) a identificar o parceiro ideal (através da identificação 

de que o mesmo é um cristão exemplar). Assim como disse Barkan (2006), programas 

como o Love School mostram como a religiosidade influencia os fiéis a reduzirem o 

número de parceiros sexuais ao longo da vida, através da culpabilização da prática 

sexual fora do casamento. À moralização da vida do fiel solteiro é feita através da ideia 

de que o valor pessoal do indivíduo diminui diante da prática sexual "ilícita".  

A igreja ainda se apoia nas políticas estatais higienizantes, patologizantes e 

racionalizastes, utilizando o terror às doenças venéreas e à gravidez indesejada para 

levantar a bandeira da monogamia e combater o sexo pré-marital. Reforçando o que 

disse Rios (2008), o conservadorismo existente na sociedade permite que programas 

como o Love School se estabeleçam como uma fonte legítima de aconselhamento 

conjugal. 

A Escola do Amor visa moldar a conjugalidade contemporânea de modo a que 

ela se torne “empresarial”, demonstrando aspectos de um trabalho constante e 
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ininterrupto, de uma desvalorização de sentimentos inúteis, sem qualquer segredo ou 

totalmente transparente, com papéis de gênero fixos e naturalmente estabelecidos. 

A questão da legalidade das intervenções do programa é algo que me incomoda 

profundamente. Auto afirmando-se “professores”, os apresentadores do Love School 

espalham ignorância, medo e culpa na área de relacionamento. É um ultraje que pessoas 

sem qualquer formação se afirmem como mais entendidos que acadêmicos, com 

frequência negando todos os avanços dos estudos das áreas de psicologia, medicina, 

sexualidade e gênero. Criticam ferrenhamente todos os avanços proporcionados pelo 

Feminismo e reforçam todos os vetores machistas e opressores de gênero que consegui 

conceber. 
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