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In general, in less extreme moments, lonely looks after itself. It helps you develop 

strategies that reinforce it. The comfort of the dark cinema and the company of the 

screen actors prevent you meeting anyone. Lonely’s like any other organism: 
competitive and resourceful in the struggle to perpetuate itself.  
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RESUMO 

O trabalho aborda um tema bastante difundido no campo sociológico: as 

consequências oriundas das relações contemporâneas. Tomando como ponto de partida 

Bauman e Giddens, traça um esboço que ilustra as formas como as relações sociais 

contemporâneas se desenvolvem, se dedicando aos desconfortos e dificuldades oriundas das 

práticas realizadas no cotidiano. Relaciona esse desconforto com determinadas práticas 

impostas pela sociedade, argumentado sobre a relação direta que há entre essas imposições e o 

desconforto detectado. Os autores trabalhados não só disponibilizam a apreensão dos 

mecanismos que favorecem essa conjuntura, também reforçam o preço pago pelos sujeitos, 

tornando evidente o ônus provocado por essas práticas.     

A partir da apresentação dessa condição, inicia-se o relato do trabalho etnográfico 

realizado numa igreja cujas práticas se destacam da tradição cristão, revelando outra faceta 

das consequências detectadas. O estudo empírico disponibiliza a observação dos mecanismos 

previamente abordados, ao mesmo tempo em que permite o vislumbre de novas formações 

sociais, de novos rearranjos institucionais e individuais que possibilitam o enfrentamento e, 

até certo ponto, a anulação desse estado.  

Há uma base dupla que sustenta o trabalho: as observações etnográficas e a 

apresentação de um estado social bastante específico. A partir da relação desses dois aspectos, 

busca-se desenvolver diálogos e possibilidades que possam trazer novas perspectivas aos 

problemas e questões abordados.   

 

Palavras-chave: Contemporaneidade, Liquidez, Competição, Relações Sociais, 

Práticas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Apartamentos sem janelas, neuroses, dificuldade de se relacionar com outros seres 

humanos fora das “salas de bate papo”, hipocondria, solidão. Esses são alguns dos aspectos 

que estruturam o filme argentino Medianeras. Martín e Mariana são os dois protagonistas 

que, através do seu cotidiano, revelam as vantagens e desvantagens de se viver numa cidade 

tão grande quanto Buenos Aires.  

Martín é um web designer que nunca realmente almejou seguir essa carreira, 

apenas se contentou em exercer a profissão que o mercado de trabalho tornou mais acessível. 

Mariana se formou em arquitetura, mas não é capaz de trabalhar na sua área e, por isso, ao 

invés de exercer a função para a qual se preparou durante anos, organiza manequins nas 

vitrines de lojas de roupa. Os dois vivem em condomínios localizados no centro da cidade. A 

vista dos seus apartamentos se resume a outros condomínios com estrutura semelhante aos 

seus, o céu é ocultado pela quantidade massiva de edifícios. Martín possui inúmeras fobias e, 

por isso, limita consideravelmente as vezes que sai de casa, tal situação é facilitada pela 

possibilidade de comprar produtos através da internet, reduzindo seu contato a abrir a porta e 

receber a mercadoria adquirida. Mariana compara a sua vida com o jogo “Where is Wally”, 

levantando o seguinte argumento: se é incapaz de completar esse jogo, como pode ser capaz 

de encontrar sujeitos com quem se relacionar? 

Os dois protagonistas tem de lidar com questões que ultrapassam as suas 

idiossincrasias enquanto sujeitos, uma vez que não tem apenas de enfrentar as neuroses que os 

caracterizam, mas também as demandas provocadas por uma sociedade que não espera pelo 

sujeito, por uma sociedade cujas demandas são incessantes e inclementes.  

A fluidez das relações e o aumento da sensação de insegurança apontados por 

Bauman, as novas formas de interação proporcionadas pelos sistemas peritos de Giddens e, 

até mesmo as consequências psíquicas provocadas pelas relações produzidas nas sociedades 

contemporâneas podem ser observados nesse filme. As situações vividas pelos personagens se 

confundem com o que é dito por esses sociólogos e analistas sociais. Medianeras dramatiza e 

torna mais palpável aquilo que foi identificado pelos autores utilizados na construção dessa 

trabalho. Romantiza e viabiliza uma maior compreensão das dificuldades que formam a vida 

numa sociedade contemporânea.  
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2 TRAÇANDO UMA ROTA TEÓRICA 

Desde o século XIX, o pensamento sociológico vem se desenvolvendo, seja no 

que diz respeito às mudanças metodológicas ou no estabelecimento de novos temas a serem 

desenvolvidos. Com o decorrer das décadas e as mudanças ocorridas em todas as esferas da 

existência humana, o saber sociológico foi se adequando e se adaptando às necessidades 

impostas pelas variações sociais. 

As contribuições do sociólogo polonês Zygmunt Bauman são um exemplo dessa 

característica. Dadas as mudanças provocadas pelas sociedades contemporâneas, Bauman 

desenvolveu uma linha de raciocínio que possibilita o debate e a tentativa de se compreender 

os efeitos causados por uma sociedade marcada pelos avanços tecnológicos e a sua 

repercussão nas relações entre os sujeitos. Suas contribuições levam em consideração tanto os 

aspectos materiais quanto os subjetivos, dando grande ênfase aos sentimentos experimentados 

pelos sujeitos num período marcado por mudanças que ocorrem ininterruptamente. Suas obras 

tentam exprimir aspectos que muitas vezes escapam devido ao rigor exigido pelas produções 

sociológicas tradicionais.  

Aponta duas características do capitalismo: 

Duas tendências acompanharam o capitalismo moderno ao longo de toda sua 

história, embora sua força e importância tenham variado no tempo. Uma delas já foi 

assinalada: um esforço consistente de substituir o “entendimento natural” da 

comunidade de outrora, o ritmo, regulado pela natureza, da lavoura, e a rotina, 

regulada pela tradição, da vida do artesão, por uma outra rotina artificialmente 

projetada e coercitivamente imposta e monitorada. A segunda tendência foi uma 

tentativa muito menos consistente (e adotada tardiamente) de ressuscitar ou criar ab 

nihilo um “sentido de comunidade”, desta vez dentro do quadro da nova estrutura de 

poder. (BAUMAN, 2003, p. 36) 

 O poder da globalização num mundo com práticas altamente capitalistas permite 

ao sujeito experimentar uma miríade de interpelações e sensações que possibilitam a criação 

de algo inteiramente novo
1

. O enfraquecimento das instituições também significa a 

possibilidade dos sujeitos se reinventarem. Eles não precisam se limitar às práticas impostas 

pelas comunidades e instituições a que pertencem. Podem buscar novos campos sociais, novas 

práticas, novos discursos e novas formas de interação. Giddens fala sobre isso quando aponta 

o caráter reflexivo das sociedades contemporâneas. Diz que: 

                                                        
1

 “[...] a globalização tem que ser entendida como um fenômeno dialético, em que eventos em um pólo de uma 

relação muitas vezes produzem resultados divergentes ou mesmo contrários em outro.” (GIDDENS, 2002, p. 27) 
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Se não enxergamos que todos os agentes ocupam uma posição de apropriação em 

relação ao mundo social, que constituem e reconstituem em suas ações, deixamos de 

captar num nível empírico a natureza do empoderamento humano. A vida social 

moderna empobrece a ação individual, mas favorece a apropriação de novas 

possibilidades; ela é alienante, mas ao mesmo tempo, de maneira característica, os 

homens reagem contra as circunstâncias sociais que acham opressivas. (Id, Ibidem, 

p. 163) 

Ou seja, os sujeitos são capazes de, através das suas práticas cotidianas, alterar 

significativamente o meio em que vivem. Não são meras marionetes das estruturas sociais a 

que estão submetidos. São capazes de levar em consideração os objetivos que possuem e 

calcular, até certo ponto, os meios disponíveis para alcançá-los. A globalização e o 

consequente aumento das interpelações contribui para esse estado, uma vez que é aumentada 

a quantidade de informações e dispositivos (tanto teóricos quanto materiais) que podem ser 

utilizados de forma a serem aplicados na sua realidade
2

. 

A capacidade de reinvenção potencializada pelo capitalismo contemporâneo 

permite aos sujeitos agirem segundo uma dinâmica pautada cada vez menos nas instituições. 

As novas possibilidades apontadas por Giddens e Bauman enfraquecem a autoridade que 

certas instituições possuem, tornando os sujeitos cada vez mais responsáveis pelas suas ações. 

O fato social apontado por Durkheim coage cada vez menos as ações individuais, os sujeitos 

passam a ser capazes de orientar as suas ações seguindo sentidos novos e, em muitos casos, 

inéditos.  

Essa conjuntura torna a sociedade, segundo Bauman, cada vez mais líquida. Isto é, 

as mudanças vão se tornando gradativamente mais intensas e mais regulares. A estabilidade 

produzida pelas instituições se esvai, deixando no seu lugar incertezas e mudanças oriundas 

das ações individuais. Verdades que valiam para um grande grupo de pessoas vão sendo 

postas de lado, sendo substituídas por crenças e discursos que se aplicam a grupos cada vez 

menores. As possibilidades se multiplicam exponencialmente, fazer a escolha certa se torna 

cada vez mais difícil, uma vez que as opções não se reduzem, muito pelo contrário. O sujeito 

se encontra numa posição na qual se vê interpelado por uma miríade de possibilidades que o 

obrigam a fazer escolhas cujas consequências lhe são cada vez mais desconhecidas, se vê 

                                                        
2

 “Viver na ‘sociedade de risco’ significa viver com uma atitude calculista em relação às possibilidades de ação, 

positivas e negativas, com que somos continuamente confrontados, como indivíduos e globalmente em nossa 
existência social contemporânea.” (Id, Ibidem, p. 33) 
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obrigado a confiar nas ações de outros sujeitos cujas ações fogem completamente ao seu 

conhecimento, mas que garantem a sua existência
3

.     

A liquidez contemporânea não é produzida apenas pelas estruturas sociais que 

submetem os sujeitos aos seus desígnios, ignorando completamente as suas idiossincrasias. A 

liquidez é também fortemente influenciada por estes sujeitos que, através das suas práticas, 

mudam tanto a sua realidade quanto a realidade das instituições que os cercam. 

Por esse motivo, não faz muito sentido falar de vanguarda no mundo pós-moderno. 

Certamente, o mundo pós-moderno é qualquer coisa, menos imóvel – tudo, nesse 

mundo, está em movimento. Mas os movimentos parecem aleatórios, dispersos e 

destituídos de direção bem delineada (primeiramente, e antes de tudo, uma direção 

cumulativa [...] Não sabemos, com toda certeza (e não sabemos como estar certos de 

o saber), onde é “para a frente e onde é “para trás”, e desse modo não podemos dizer 

com absoluta convicção que movimento é “progressivo” e qual é “regressivo”. 

(BAUMAN, 1998, p.122) 

A liquidez apontada por Bauman se dá através da velocidade com que os laços 

humanos são feitos, desfeitos e refeitos. Bauman aponta a constante mudança que pauta a 

realidade cotidiana dos sujeitos, mudança que não respeita as instituições e que cada vez mais 

se torna mais rápida e intensa, influenciando todos os aspectos da vida social, desde as 

interações humanas até mudanças fundamentais nas instituições que, há algumas décadas, 

eram vistas como imutáveis e perpétuas
4

. Daí a liquidez: a velocidade com que se 

desenvolvem as interações torna inviável a permanência por muito tempo de um estado único, 

há a necessidade de uma constante transição. Essa necessidade não pode ser suprida por 

dinâmicas estáticas. As relações líquidas tem como característica uma incrível capacidade de 

adaptação, um enorme potencial para atender as mais diversas demandas sociais. É por isso 

que Bauman aponta a dificuldade de se definir uma “vanguarda artística”. Uma vez que as 

relações são guiadas pela mutabilidade constante, perde-se o sentido de progresso linear e, 

consequentemente, perde-se a capacidade de se definir o que é a vanguarda.  

O potencial tecnológico revolucionou o modo como os seres humanos veem a si 

mesmos e o mundo ao seu redor. Distâncias geográficas se transformaram em viagens 

consideravelmente confortáveis. Manifestações culturais perderam o seu caráter original, já 

que é possível, através da internet e da televisão, entrar em contato (ainda que de forma 

                                                        
3

 Me refiro aos sistemas peritos. 
4

 A forma como a noção de “família” tem se desenvolvido nas últimas décadas serve como exemplo dessas 

mudanças. Há algumas décadas atrás, era inconcebível uma mulher se divorciar do seu marido e iniciar uma 
nova vida, muito menos haver um núcleo familiar constituído por dois homens ou duas mulheres. 
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superficial) com as mais diversas regiões do planeta
5

. Viajar para outro estado ou país não é 

mais sinônimo de separação: ligações, videoconferências e mensagens instantâneas reduzem 

consideravelmente a saudade que, há poucas décadas, só podia ser suprida através de cartas e 

telefonemas com tarifas altas.  

As consequências desses avanços tecnológicos influenciam diretamente no caráter 

líquido da sociedade. O sujeito não é apenas interpelado pelas milhões de pessoas que 

compartilham a sua cidade. Esse sujeito também entra em contato com filmes, livros, 

reportagens e documentários que exibem civilizações antigas e contemporâneas cujas práticas 

destoam completamente das suas
6

. Um brasileiro frequentar um restaurante japonês, ser 

servido por um boliviano, beber cerveja belga e tomar sorvete italiano enquanto assiste a um 

filme francês não é uma ocorrência atípica nos tempos atuais. O mundo contemporâneo não se 

limita às barreiras físicas impostas pela distância.  

No entanto, o “poder” de alterar diretamente a sua realidade também acarreta 

consequências negativas. Na mesma medida em que os sujeitos dependem menos de 

instituições e dos seus mecanismos para existirem e viverem em sociedade, eles se veem mais 

reféns de interações cujos sentidos se tornam cada vez mais difíceis de ser previstos. A partir 

do momento em que as ações individuais vão ganhando mais ênfase, as crenças 

compartilhadas enfraquecem, o que provoca o aumento da sensação de indeterminação, uma 

vez que as crenças não são sustentadas por valores coletivos, mas por valores que foram 

produzidos através da individualidade de cada sujeito. Daí o mal-estar apontado por Bauman:  

Os mal-estares da modernidade provinham de uma espécie de segurança que 

tolerava uma liberdade pequena demais na busca da felicidade individual. Os mal-

estares da pós-modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do 

prazer que tolera uma segurança individual pequena demais. (Id, Ibidem, p. 10)  

Esse aumento de liberdade está ligado à indeterminação provocada tanto pela 

fluidez das relações sociais quanto pela diminuição dos referenciais coletivos. O estado de 

constante movimento e mudança provocado pela liquidez na sociedade não apenas permite 

que os sujeitos sejam capazes de experimentar novas dinâmicas. O enfraquecimento das 

instituições acaba por diminuir os referenciais dos sujeitos, quanto menos presente é a 

                                                        
5

 “Escolhemos nossa mobília cultural mas, a menos que estejamos ocultos numa caverna no fundo de algum 

desfiladeiro remoto, não escolhemos o que escolher, não que um rapaz criado numa cultura de caçadores – 

coletores escolhe caçar, ou uma moça coletar. São esses os costumes de nossa tribo. (GITLIN, 2003, p. 47) 
6

 “Sempre que desconhecidos desejam encontrar algo em comum e determinar que não são totalmente estranhos 

um ao outro, trocam comentários sobre estrelas e programas, mostram o polegar para cima ou para baixo, 
repetem os últimos bordões.” (Id, Ibidem, p. 12) 
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instituição, menos coercitiva ela se torna, o que acaba por influenciar cada vez menos as 

práticas dos sujeitos. Dado o constante movimento e sucessão torrencial de interpelações, o 

sujeito acaba por ser incapaz de se focar numa interação específica. Quando Bauman, diz que: 

“Não sabemos, com toda certeza (e não sabemos como estar certos de o saber), onde é ‘para a 

frente’ e onde é ‘para trás’”, ele está se referindo a essas incertezas.  

O mundo se torna complexo demais para que o sujeito seja capaz de saber quais 

são as consequências das suas ações. Da mesma forma que agora ele pode entrar em contato 

com as mais diversas manifestações culturais a seu bel-prazer, podendo conhecer novas 

práticas sociais, ele também percebe que o mundo é muito mais complexo do que achava. 

Percebe que, apesar de possuir acesso direto a uma quantidade quase infinita de informação e 

de ter um leque de escolhas muito maior, há inúmeros campos sociais que independem da sua 

vontade e, para além disso, há inúmeros campos cujos movimentos definem a sua vida. De 

certa forma, ao perceber o estado de incerteza em que existe, vislumbra a sua impotência. 

Essa impotência torna-se mais patente quando a indeterminação se faz presente. 

Quando percebe que as suas ações se tornam menos eficazes, quando não são corroboradas 

por instituições e quando interage com sujeitos que lhe são completamente estranhos. O 

movimento ininterrupto impede a capacidade de apreender o funcionamento das dinâmicas 

sociais. Mas não é apenas isso. As formas como as sociedades contemporâneas se organizam 

pressupõem esse nível de indeterminação: 

Os três ingredientes da Sicherheit [segurança] sofrem hoje em dia internos e 

contínuos golpes e difunde-se a consciência de que ao contrário das incertezas de 

outrora, a imprecisão dos sinais da vida e a indefinição dos pontos de orientação 

existencial já não podem mais ser revistas como uma amolação passageira 

provavelmente superável com mais informação e instrumentos mais eficazes; torna-

se cada vez mais óbvio que as incertezas de hoje são, para usar a expressão de 

Anthony Giddens, fabricadas – de modo que viver na incerteza revela-se um estilo 

de vida, o único estilo da única vida disponível. (BAUMAN, 2000, p. 26) 

Anthony Giddens é outro sociólogo que proporciona elementos analíticos que 

possibilitam uma maior compreensão da forma como as relações sociais se desenvolvem nas 

sociedades contemporâneas. Assim como Bauman, ele aponta as significativas mudanças 

provocadas pela ascensão do capitalismo, buscando maior entendimento do porquê das 

interações se darem de determinada forma, além de seguir um caminho semelhante no que diz 

respeito à questão da segurança e da forma como os sujeitos buscam por ela. Contudo, sua 

abordagem é mais objetiva do que a de Bauman, ele não se foca no modo como os sujeitos 

apreendem a sua realidade, ou mesmo nos sentimentos e sensações provocados por 
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determinadas formas de interação. Seu método se desenvolve na medida em que analisa as 

relações sociais sem levar em consideração fatores subjetivos e, por isso, mais abstratos e 

mais difíceis de serem estudados.  

As mudanças provocadas pela Revolução Industrial e pelo desenvolvimento do 

capitalismo mudou drasticamente a forma como os seres humanos interagiam tanto com o 

tempo quanto consigo mesmos. A ascensão das fábricas e da vida urbana concentrou as 

populações nas cidades, os separando das fazendas e da vida rural, reduzindo o contato com a 

natureza. Até então, a percepção temporal estava ligada diretamente às produções agrícolas, 

os sujeitos baseavam as suas percepções no tempo da colheita e nas manifestações naturais. 

Com a redução desse tipo de prática, tornou-se comum o uso do relógio, isto é, uma medida 

de tempo unificada e padronizada. O tempo incerto e não preciso da vida rural foi trocado 

pelo tempo pré-determinado da vida urbana.  

Essa mudança afetou também a relação do sujeito com o local ao qual pertence. 

Quando a medida de tempo era ligada diretamente à natureza, os sujeitos vinculavam as suas 

percepções aos locais em que habitavam, levando em consideração as peculiaridades de cada 

localidade, desenvolvendo um vínculo e uma relação direta com o espaço em que habitavam. 

O relógio desfez essa relação. Não é mais preciso levar em consideração o espaço habitado 

para se ter noção do tempo. O tempo não é medido de forma diferente dependendo do local. 

Há um padrão que norteia as práticas dos sujeitos. É esse fenômeno que Giddens chama de 

desencaixe: “Por desencaixe me refiro ao ‘deslocamento’ das relações socais de contextos 

locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço.” 

(GIDDENS, 1991, p. 29) 

O desencaixe facilita essa sensação de indeterminação na medida em que ele 

também enfraquece referenciais que podem servir como coordenadas para os sujeitos. Ele 

facilita a transposição dos limites geográficos, permitindo a interpelação constante entre 

campos e sujeitos distintos.  

O aumento da liberdade apontado por Bauman se dá nessa medida. O sujeito 

passa a ser menos coagido pelas instituições, suas práticas não mais tem de se adequar 

exatamente às do meio em que vive, uma vez que a existência social não é mais limitada pelas 

barreiras geográficas. É possível submeter-se a realidades novas e diferentes. Mas, segundo 

Bauman, da mesma forma que se adquire liberdade, perde-se segurança. Isso porque, para 

poder usufruir de outras coordenadas, o sujeito tem de abrir mão da segurança das instituições 

que lhe são conhecidas. Para poder usufruir da liberdade, o sujeito se lança nas 
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indeterminações oriundas de campos, instituições e práticas totalmente desconhecidas. Daí o 

desconforto apontado por Bauman.  

Viver a “sociedade de risco” significa viver com uma atitude calculista em relação 

às possibilidades de ação, positivas e negativas, com que somos continuamente 

confrontados, como indivíduos e globalmente em nossa existência social e 

contemporânea. (GUIDDENS, 2002, p. 33) 

Esse cálculo se deve ao caráter reflexivo apontado por Giddens. A capacidade 

propiciada pelas sociedades contemporâneas que permite um alto grau de planejamento nas 

ações individuais, leva à preocupação com as suas consequências. Isto é, na mesma medida 

em que o sujeito possui um acervo de escolhas possíveis mais complexo, também se vê mais 

consciente e capaz de perceber a extensão das práticas que empreende. As escolhas das ações 

a serem tomadas não levam apenas em consideração as novas informações referentes aos 

benefícios que elas podem causar, também vem à tona as consequências e problemas que 

podem ser causados.  

As dificuldades e desconforto são potencializados pela indeterminação atrelada à 

liquidez social. O constante movimento e mudança tornam mais complexa a tentativa do 

sujeito de tentar compreender a realidade a qual está submetido. O desencaixe contribui para 

essa situação, dada a desvinculação que provoca entre o tempo e o espaço, diminuindo os 

referenciais e aumentando as possibilidades e variáveis que constituem a vida em sociedade.  

Outra consequência do desencaixe é a formação de sistemas peritos e fichas 

simbólicas: 

Os sistemas peritos são mecanismo de desencaixe porque, em comum com as fichas 

simbólicas, eles removem as relações sociais das imediações do contexto. Ambos os 

tipos de mecanismo de desencaixe pressupõem, embora também promovam, a 

separação entre tempo e espaço como condição do distanciamento tempo-espaço que 

eles realizam. (GIDDENS, 1991, p. 36)  

Os sistemas peritos são formados através das divisões e especializações 

provocadas pelas necessidades impostas pelo capitalismo contemporâneo. De modo a ser 

possível aumentar a produção e o “progresso” técnico, se faz necessária a criação de 

especializações, permitindo a existência de sujeitos cujo conhecimento de uma área específica 

é enorme e destoante das demais áreas. Dessa forma, cria-se a capacidade de se desenvolver 

de forma ainda mais rápida, o que, por sua vez, acaba por aumentar o estado de liquidez ao 

aumentar a velocidade das mudanças. 

Contudo, os sistemas peritos também facilitam a indeterminação social. O 

conhecimento específico de uma área facilita o desenvolvimento dos campos sociais, mas 

acaba por diminuir a habilidade do sujeito de apreender a realidade social a qual está 
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submetido. Uma vez que tem de se preocupar com a sua especialização e a obtenção de 

saberes pré-estabelecidos, se encontra numa situação na qual a sua capacidade de controle e 

de calcular as consequências das suas ações se reduz consideravelmente. Ele se vê numa 

situação que o obriga a depender de outros sujeitos cuja existência ele ignora
7

. Por exemplo, 

um médico necessita que haja luz, remédios, aparelhos específicos, roupas, material de 

limpeza, enfermeiros, etc., contudo, é incapaz de providenciar todos esses elementos por si 

mesmo, necessita do auxílio de sujeitos que desconhece para que exerçam funções cuja 

compreensão lhe escapa totalmente. 

O sujeito que vive no século XXI tem um acervo de informações muito maior do 

que qualquer outro sujeito em qualquer outro período histórico. O sujeito que vive numa 

sociedade contemporânea é capaz de entrar com contato com uma miríade de informações 

num período extremamente curto. Ele é capaz de ser interpelado por dinâmicas contraditórias 

simultaneamente. Capaz de lidar com as diversas culturas distintas e obter as mais variadas 

informações. No entanto, esse estado contribui para a percepção do quão pouco ele é capaz de 

apreender e, para além disso, a formação de sistemas peritos o obriga a se focar em aspectos 

específicos que diminuem ainda mais o seu entendimento da realidade social. A 

indeterminação é advinda da sua incapacidade de compreender e, por isso, de antecipar os 

movimentos sociais. Dessa indeterminação também surge a falta de segurança, uma vez que 

depende de inúmeros outros que lhe são totalmente desconhecidos e que, portanto, são 

imprevisíveis e potencialmente perigosos.  

A obra de Bauman descreve certas sensações causadas pelas relações sociais 

contemporâneas. Ele apresenta o preço que o atual excesso de liberdade cobra dos sujeitos. A 

constante busca por prazer, a dificuldade cada vez maior de pertencer a um determinado 

grupo e de possuir características comuns. Chama o sujeito contemporâneo de “solitário 

colecionador de sensações”. E não só isso, também aponta a profunda percepção da 

mortalidade causada pelas relações líquidas. No passado, as ações individuais eram 

fortemente influenciadas pelas instituições, os sujeitos orientavam suas ações de forma a estar 

de acordo com as normas impostas pela Família, Igreja, Estado, etc.. Nas sociedades líquidas, 

as ações levam em consideração apenas o sujeito, elas não são realizadas de forma a 

influenciar o futuro, mas sim em proporcionar a maior quantidade de prazer. No entanto, esse 

                                                        
7

Quando Martín começa a conversar com Mariana através de uma “sala de bate-papo” e a luza acaba, a 

importância dos sistemas peritos se torna patente. Eles interagem naturalizando elementos (como a luz elétrica) 
cuja existência só é possível porque há sujeitos que garantem a sua manutenção. 
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prazer é efêmero, as consequências das ações são limitadas à própria existência individual. O 

sujeito contemporâneo deve agir sabendo que, não importa o que faça, as suas ações irão 

deixar de existir com ele, deve lidar com o conhecimento de que não contribui para o 

fortalecimento da Família, da Igreja ou do Estado. Tudo o que faz é para si mesmo e, 

portanto, irá acabar quando ele morrer.   

As contribuições teóricas de Giddens também ajudam a tornar mais inteligíveis as 

posições dos sujeitos e as dinâmicas desenvolvidas. Os fenômenos de desencaixe e sistemas 

peritos facilitam e reforçam o mal-estar apontado por Bauman. Dificultam as relações entre os 

sujeitos e as instituições, enfraquecendo a influência que estas possuem. O sujeito 

desencaixado irá ter maior dificuldade para se relacionar num mundo em que é cada vez mais 

difícil fazer correlações entre as práticas que executa e a realidade material em que existe. Da 

mesma forma que a percepção de tempo se desvinculou das especificidades geográficas, os 

referencias contemporâneos pertencem cada vez mais a lugares distintos e que não pertencem 

à realidade dos sujeitos. Os sistemas peritos, ao mesmo tempo que possibilitam enormes 

avanços tecnológicos, contribuem para o aumento do sentimento de incerteza, isso porque 

levam os sujeitos a se especializarem em assuntos extremamente específicos, os obrigando a 

confiar no conhecimento de outros especialistas. Dessa forma, na mesma medida em que o 

conhecimento de uma determinada área aumenta, é reduzida a capacidade do sujeito de 

conhecer outros campos do saber.  

Uma manifestação comum dos sistemas peritos pode ser observada no mercado 

do trabalho, já que é possível observar os efeitos da especialização das funções. As dinâmicas 

que movimentam esse campo social também possuem características opostas, uma vez que 

tanto potencializam o desenvolvimento quanto contribuem para a manutenção do estado de 

incerteza e insegurança. 

Uma sociedade caracterizada pelo consumo desenfreado torna extremamente 

relevante o modo como a produção, que permite a existência do consumo, se desenvolve. 

Logo, as dinâmicas existentes no mercado de trabalho ganham um valor ainda mais 

importante. Sociólogos como Richard Sennett analisam essas relações e as mudanças que elas 

sofreram com o decorrer do tempo, apontando novas características e novas consequências. 

A palavra “flexibilidade” entrou na língua inglesa no século quinze. Seu sentido 

derivou originalmente da simples observação de que, embora a árvore se dobrasse 

ao vento, seus galhos sempre voltavam à posição normal. “Flexibilidade” designa 

essa capacidade de ceder e recuperar-se da árvore, o teste e restauração de sua 

forma. Em termos ideais, o comportamento humano flexível deve ter a mesma força 
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tênsil: ser adaptável a circunstâncias variáveis, mas não quebrado por elas. A 

sociedade hoje busca meios de destruir os males da rotina com a criação de 

instituições mais flexíveis. As práticas de flexibilidade, porém, concentram-se mais 

nas forças que dobram as pessoas. (SENNETT, 2008, p. 53)  

Sennett mostra como as expectativas do mercado de trabalho mudaram, como, 

atualmente, se espera do sujeito um comportamento “flexível”. Isto é, o sujeito tem de ser 

capaz de exercer funções que ultrapassam as especificações do seu contrato e, em muito dos 

casos, aceitar essa situação enquanto recebe um salário que não condiz com as tarefas que 

executa. As dinâmicas no mercado de trabalho mudaram, as novas formas de organização 

hierárquica obrigam os sujeitos a se adequarem e a aceitarem as mais variadas situações
8

. 

Aponta a “reengenharia” como uma prática cada vez mais comum, sendo responsável pelo 

objetivo de que é possível “produzir mais com menos”, reduzindo o número de funcionários e 

aumentando o número de cobranças. Dessa forma: “Os trabalhadores sobreviventes ficam 

mais à espera do próximo golpe do machado que exultantes com a vitória competitiva.” (Id, 

Ibidem, pag. 58) Reina uma sensação de desconfiança e insegurança. Os trabalhadores tem de 

ser capazes de aumentar a sua produção contando com menos subsídios ao mesmo tempo em 

que devem se preocupar constantemente com a possibilidade de serem demitidos numa das 

muitas mudanças do quadro de trabalhadores.  

No livro Rituais de Sofrimento, Silvia Viana chega a conclusões semelhantes às 

de Sennett, ao estabelecer semelhanças entre as práticas realizadas no mercado de trabalho e 

reality shows. Ela argumenta que tanto os trabalhadores quanto os participantes dos 

programas são atormentados constantemente pelo fantasma da eliminação, tendo de se dedicar 

ao máximo às suas tarefas porque, a qualquer momento, poderão ser eliminados. Esse medo é 

difundido de forma estrutural, os sujeitos são convencidos de que há um processo de seleção 

                                                        
8

 “Certa vez encontrei no supermercado uma jovem senhora que não via no bairro havia alguns meses; eu mal a 

reconheci, pois estava vinte quilos mais magra. Sem que eu perguntasse, ela contou que estivera no hospital por 

vinte dias devido a uma grave pneumonia. Seu padecimento foi tamanho que os médicos perderam as 
esperanças, chegaram a anunciar a seu irmão a iminência do óbito. Quando o inesperado aconteceu, os médicos a 

aconselharam a descansar, pois sua causa fora causada por estresse. Ela me confirmou o diagnóstico: disse que 

seu emprego em uma imobiliária a estava matando. Contou-me seu calvário: por ser a única mulher do escritório, 

é constantemente designada pra serviços subalternos, não obstante ser uma corretora como os demais; seus 

colegas roubam-lhe os clientes com a condescendência da gerência e tripudiam sobre o efeito; não é registrada e 

teve seu salário reduzido duas antes de seu colapso; em decorrência disso, e também da dívida com o hospital, 

passou a morar em uma república de moças após receber alta; anda passando fome, por isso permanece magra; 

não obstante o conselho dos médicos, voltou ao trabalho dois dias após receber alta; e, por fim, os dias de sua 

ausência foram descontados do seu salário. Nada disso foi dito em tom de lamento, pelo contrário. Ao perceber 

que eu ficara abalada por sua aparência cadavérica e seu relato, disse: ‘Não se preocupe, sou uma leoa, batalhei 

para sobreviver e é o que continuo fazendo’. A dignidade desse sofrimento não está na transcendência, mas na 

persistência.” (VIANA, 2012, p. 52) 
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infinito e que, a única forma de não serem eliminados é eliminando os seus concorrentes. 

Dessa forma, tem de estar dispostos a se submeterem às mais diversas demandas, desde fazer 

hora extra e não ser remunerado até está disposto a “sacrificar” o seu colega para que possa 

manter o seu emprego. Dessa forma, se mantém e se desenvolve a noção de que há uma 

competição constante e que, por isso, os sujeitos não podem se dar ao luxo de parar por sequer 

um instante, uma vez que há uma série de adversários tentando roubar a sua vaga. Por isso, 

diz Viana, é necessária a construção de corpos resilientes
9

, de corpos capazes de resistirem às 

mais variadas demandas e ainda assim resistir e “permanecer no jogo”.  

Seja nas relações sociais, nas estruturas e mecanismos que formam as instituições, 

ou mesmo no mercado de trabalho, os sujeitos estão submetidos a dinâmicas e práticas que 

contribuem para a manifestação de um mal-estar. Essa sensação pode se manifestar de 

diversas formas: através da sensação de insegurança, do desencaixe, do aumento progressivo 

do conflito no trabalho, ou, até mesmo, repercutir diretamente no aparelho psíquico dos 

sujeitos. A psicanalista Maria Rita Kehl escreve sobre esse fenômeno: 

Entendo que o depressivo foi arrancado de sua temporalidade singular; daí sua 

lentidão, tão incompreensível e irritante para os que convivem com ele. Ele não 

consegue entrar em sintonia com o tempo do Outro. Fédida enfatiza o valor da 

lentidão que caracteriza o percurso de uma psicanálise para sujeitos deprimidos. 

Para ele, a aceleração imposta aos atos mais corriqueiros da vida cotidiana contribui 

para uma “pauperização da vida psíquica”, na forma de uma “desaparição 

normalizada do tempo da comunicação humana”. (KEHL, 2009, p. 18) 

Ora, a rapidez das relações e o seu caráter efêmero não só produzem o efeito 

líquido apontado por Bauman. Há também o peso carregado pelos sujeitos no que diz respeito 

às demandas sociais, às buscas dos “solitários caçadores de sensações”. Cada vez mais os 

sujeitos são interpelados por demandas que impõem um consumo desenfreado, que exigem 

uma busca desesperada por prazeres obtidos a qualquer custo. O depressivo, segundo Kehl, é 

aquele sujeito cujo aparelho psíquico tem dificuldades em se adequar a esse ritmo, é um 

sujeito que, ao invés de se submeter à velocidade das relações, age segundo o seu tempo, 

encontrando inúmeras dificuldades no que diz respeito à adaptação social.  

                                                        
9

 “Como já vimos, superar é atropelar as pedras no caminho, no caso deste participante/candidato a um emprego, 

é necessário atropelar a gestação de seu filho para, “no futuro”, colher os frutos de seu investimento no programa 

– se não for eliminado, é claro. Do mesmo modo, a “adaptabilidade” significa a renúncia de quaisquer 

propriedades que sejam estáveis; é necessário que o capital humano possa circular sem entraves e com rapidez. 

Segundo Boltanski e Chiapello, o profissional ideal deve ser desapegado, um nômade. Deve saber renunciar a 

amizades que não lhe sejam proveitosas, bem como às relações familiares, deve se liberar do “peso de suas 
próprias paixões e de seus valores”; por isso não pode ser crítico, deve ser tolerante.” (VIANA, 2012, p. 111) 
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O sujeito contemporâneo existe numa época em que é capaz de acessar uma 

quantidade virtualmente infinita de informação, mas é obrigado a se especializar numa área, 

tendo de confiar em outros sistemas peritos. Ao mesmo tempo em que tem acesso ao saber, é 

afastado dele. Tem de se submeter às mais diversas dinâmicas no mercado de trabalho, tem de 

ser capaz de resistir às inúmeras seleções, tem de estar disposto a “eliminar” os seus 

companheiros de trabalho, tem de desenvolver um corpo flexível e ao mesmo tempo 

resiliente. É levado a buscar o consumo desenfreado, buscando cada vez mais experiências, 

dando cada vez menos atenção a cada uma delas. Seu aparelho psíquico não pode querer 

existir no seu próprio tempo. É preciso que ele se adapte. É preciso que ele seja capaz de 

atender a todas essas demandas e que goste de atendê-las, uma vez que também é esperado 

que ele esteja satisfeito com todas elas.   

O mal-estar detectado por Bauman e dramatizado em Medianeras se manifesta 

como um elemento intrínseco às sociedades contemporâneas. As inovações tecnológicas e a 

forma como as instituições se desenvolveram contribuem significativamente para a 

perpetuação desse estado. Os sujeitos são submetidos a atenderem demandas que cada vez 

mais os isolam e os afastam da influência das instituições sociais, tendo de buscar a satisfação 

das suas necessidades e da obtenção de prazeres por si mesmos, se encontrando cada vez mais 

solitários na sua empreitada. Seja nas relações cotidianas, no mercado de trabalho, na 

influência institucional, ou mesmo no que é produzido pela indústria cultural, os sujeitos são 

interpelados a seguirem caminhos que os afastam uns dos outros, potencializando a sensação 

de que se encontram sozinhos e à deriva num mundo em que ninguém se importa com eles.  
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3 CONTEMPORANEIDADE: UMA MAR DE COMPLEXIDADES 

A série 3% fala sobre seleção, sobre conflitos oriundos da escassez e da luta pela 

sobrevivência. Os sujeitos que pertencem a esse mundo estão submetidos a uma realidade 

estruturada na falta e no constante conflito. Sobrevivem em meio à sujeira, limitações, 

incertezas, desconfianças, desconfortos, traições, desamparos e insegurança. São rodeados por 

inimigos, sejam os demais habitantes ou as contingências sociais e naturais. A série retrata 

essas dificuldades, exibe os esforços necessários, o preço físico e emocional pagos. Essa 

temática é recorrentemente abordada pela indústria cultural, inúmeras produções se valem de 

adaptações que tem como base a escassez de suprimentos e a necessidade de conflitos entre 

grupos de pessoas. Não apenas séries de televisão, mas também livros, filmes e jogos 

encontram inspiração nessa temática. Encontram potencial no desenvolvimento de produções 

que abordam, de uma forma ou de outra, sujeitos obrigados a se digladiar, a destruir o outro se 

quiserem garantir a sua sobrevivência por mais um dia.  

Outro setor da indústria cultural que lucra bastante com essa temática é o de 

reality shows. Silvia Viana, em Rituais de Sofrimento, escreve sobre a difusão da noção de 

falta e, consequentemente, da difusão da necessidade do conflito e da luta pela sobrevivência. 

Ela estabelece certas relações entre o mercado de trabalho e reality shows, mostrando como 

nos dois campos sociais, os sujeitos são levados cada vez mais a empregar práticas baseadas 

na crença de que se encontram num momento em que tem de escolher entre a própria 

sobrevivência e a “aniquilação” do outro. Motivados pelo medo da falta, os sujeitos se tornam 

mais dispostos a fazer o que for necessário para não serem “aniquilados”, aceitando, dessa 

forma, o papel de “aniquiladores”. Nos reality shows, essa aceitação se manifesta nos 

complôs realizados com o único propósito de eliminar os concorrentes tidos como favoritos
10

 

e no esforço dos participantes de se colocarem numa situação mais vantajosa a qualquer 

custo
11

. Contudo, a aceitação dessa dinâmica não é feita apenas pelos participantes, tanto os 

produtores quanto a audiência são responsáveis pela permanência desse estado. Ao estipular 

                                                        
10

 Num reality cujo objetivo era sobreviver a uma série de provas de resistência, os participantes chegaram, após 

algumas temporadas do programa, à conclusão de que atitude mais inteligente não era eliminar os integrantes 

mais fracos das suas equipes, mas sim os mais fortes. Essa estratégia ilustra a forma como os participantes são 

levados a instrumentalizarem todas as decisões realizadas no programa. 
11

 Em outro reality, com o objetivo de conquistarem imunidade, dois participantes se submeteram a ficar 

sentados numa jaula sem poder ir ao banheiro ou consumir qualquer tipo de substância por mais de quinze horas 
consecutivas. 
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as regras e mecanismos da disputa, os produtores decidem o quão longe os participantes 

poderão ir
12

, já a audiência é responsável pela popularização e manutenção do programa
13

. No 

mercado de trabalho, os sujeitos, são interpelados por situações semelhantes, uma vez que são 

levados a acreditar que há sempre um outro à espreita, esperando pelo menor deslize para 

roubar seus empregos e que, devido a esse inimigo invisível, tem de se dedicar ainda mais. 

Mas não apenas isso, essa situação também os obriga a entrar em conflito com os seus 

colegas, visto que se encontram numa posição em que tem de escolher entre “ele ou eu”. 

Dessa forma, o rendimento se torna uma questão importantíssima, fazer exatamente o que está 

estipulado no contrato não é mais suficiente, o sujeito tem de ser capaz de “ir além”, de 

mostrar que ele realmente se importa. Segundo Viana, tanto nos reality shows quanto no 

mercado de trabalho, há uma seleção constante que obriga os sujeitos a produzir mais, que os 

obriga a temer o sucesso dos seus colegas.  

Quando Sennett escreve sobre reengenharia, ele aborda essa questão, fala sobre a 

necessidade enfrentada pelos trabalhadores de “produzir mais com menos”. Através da 

disseminação da ideia da falta, funcionários cujas tarefas são tidas como “redundantes”, são 

demitidos, resultando no acúmulo de tarefas. O rearranjo do quadro organizacional provoca 

efeitos semelhantes, dado que ocorrem demissões e, ao invés de novos funcionários serem 

contratados, espera-se que os antigos continuem a executar as suas tarefas ao mesmo tempo 

em que tem de adicionar novas funções. Tudo isso sem serem promovidos ou receberem 

aumentos salariais. A disseminação da falta provoca a necessidade desses rearranjos e 

consequente corte da folha salarial das empresas.  

Ora, ambos os autores estão falando sobre as dificuldades vividas pelos sujeitos 

no mundo contemporâneo. Estão abordando problemas que estruturam as práticas cotidianas, 

que constituem a realidade e, portanto, formam a maneira como os sujeitos apreendem a sua 

existência. A crença da escassez, tão cara à indústria cultural, facilita a existência da seleção, 

                                                        
12

 Não apenas as regras que estipulam a forma como ocorrerá a competição, os produtores tem o poder de decidir 

se haverá uma competição. Viana chama a atenção para um reality francês composto por duplas que buscavam 

formas de empregar um estilo de vida sustentável. O apresentador dava missões semanalmente, as duplas 

deveriam buscar formas sustentáveis de realizar essas missões, toda semana uma dupla seria eliminada. Viana 

questiona esse formato, uma vez que, se o objetivo fosse simplesmente ensinar formas de se levar uma vida mais 

sustentável, não haveria a necessidade de haver eliminações. 
13

 Durante uma “prova do líder” do BBB, a audiência poderia escolher (através do voto online) as condições 

“climáticas”. Isto é, os participantes deveriam ficar de pé, sem ir ao banheiro, dormir e comer por horas a fio, 

enquanto a audiência alternava entre ventos abusivamente fortes, chuva e aumento da temperatura. Essa mesma 

audiência criticou a versão do BBB na qual os participantes estavam mais preocupados em namorar do que 
brigar entre si. 
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a existência do confronto e consequente aniquilação do outro. É por isso que Bauman escreve 

que:  

A insegurança atual é semelhante à sensação que provavelmente teriam os 

passageiros de um avião ao descobrirem que a cabine de comando está vazia, que a 

voz amiga do piloto é apenas uma mensagem gravada. (BAUMAN, 2000, p. 28) 

Ora, como não se sentir inseguro quando é preciso se preocupar constantemente 

com o outro? Quer dizer, como é possível sustentar a crença de que se está seguro quando as 

suas práticas sustentam exatamente o oposto? Devido à escassez e à seleção, o sujeito tem de 

se preocupar constantemente, para manter o seu papel
14

, precisa não só se esforçar, precisa 

fazer questão que o outro não produza mais do que ele.  

A insegurança detectada por Bauman não se limita ao mercado de trabalho. Ao 

falar sobre as mudanças ocorridas na sociedade oriundas do desenvolvimento do capitalismo, 

Bauman fala sobre a alteração da percepção da morte. Diz que, no passado, por pertencer a 

uma sociedade coesa e tradicional, o sujeito não via a morte como o fim da sua existência, 

visto que, ainda que o seu corpo deixasse de existir, haveria um coletivo de pessoas que seria 

influenciado pelas suas ações, ou seja, a sua vida não se limitava a ele, havia uma entidade 

que o ultrapassava e que, de certa forma, atribuía sentido à sua existência. No entanto, o 

mesmo não pode ser dito sobre o sujeito contemporâneo, este se encontra num mundo 

altamente individualizado, repleto de singularidades. Não importa o que ele faça, as suas 

ações são voltadas apenas para ele, está fadado a buscar prazeres e experiências por conta 

própria, não conta mais com um coletivo coeso que atribui sentido à sua vida. Dessa forma, a 

sua morte passa a representar algo totalmente diferente: o fim. Não há um grupo influenciado 

pelas suas ações, a sua morte representa o fim da sua existência. O sujeito contemporâneo, 

segundo Bauman, é finalmente confrontado pela “morte”.  

Segundo Durkheim, desde o início Deus não foi muito mais que comunidade 

disfarçada, mas hoje a comunidade – grande ou pequena, imaginária ou concreta – é 

fraca demais para se fazer de Deus. Vulnerável, instável e gritantemente efêmera ela 

não pode reivindicar eternidade com credibilidade alguma. Só agora a morte começa 

a se tornar plena e verdadeiramente sem sentido [...] As pontes coletivamente 

erigidas entre a transitoriedade e a eternidade se degradaram e o indivíduo foi 

deixado cara a cara com a própria insegurança existencial, pura e intacta. Agora 

espera-se que ele ou ela enfrente sozinho(a) as consequências.” (Id, Ibidem, p. 46) 

 Esse sujeito fadado a lidar com a sua mortalidade, também está fadado a agir 

como um “solitário colecionador de sensações”. Da mesma forma que a sua morte só diz 

                                                        
14

 Viana cita um antigo empresário de uma empresa que diz que, no passado, ser promovido poderia ser 

equiparado a subir uma escada, todavia, no atual momento, estar numa empresa pode ser associado a tentar subir 
uma escada rolante na direção oposta, isto é, o sujeito luta até mesmo para permanecer no mesmo local. 
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respeito a ele, os prazeres e ganhos se limitam às suas percepções. Não possui um grupo ou 

instituição para prestar satisfação, ou mesmo buscar diretrizes. Se encontra submetido às 

demandas produzidas pelo seu corpo. Aron diz que “abandonado a si mesmo, o homem é 

movido por desejos ilimitados, quer sempre mais do que tem, e se decepciona sempre, com as 

satisfações que obtém numa existência difícil” (ARON, 2002, p. 308). É nesse abandono (ou 

falta de segurança), que Bauman vai detectar a existência líquida. Sem instituições para 

sustentá-lo, o sujeito existe experimentando novas sensações, buscando pro prazeres 

efêmeros. Essa busca de prazeres não foi detectada apenas pela sociologia, tanto a filosofia 

quanto a psicanálise abordam essa questão. Dufour vai falar sobre o perverso puritano, um 

sujeito que vê como imperativo a busca pelo prazer, um sujeito que toma como obrigação a 

satisfação constante dos seus desejos. No entanto, por definição, essa satisfação é 

momentânea, dado o caráter volátil dos desejos, ou seja, o sujeito se encontra numa busca 

constante que apenas conduz à insatisfação. 

De forma semelhante, Maria Rita Kehl fala sobre a formação do sujeito 

depressivo na sociedade contemporânea. Ora, essa busca constante pela satisfação está 

vinculada a mecanismos e instituições sociais que estimulam o consumo ininterrupto. Ela diz 

que nem todos os sujeitos são capazes de se adaptar a essa velocidade. Ela diz que o 

depressivo tenta reivindicar o seu “próprio tempo”, luta para se libertar do tempo do “Outro”, 

do tempo pautado no consumo e nos prazeres efêmeros.   

Seja na insegurança detectada por Bauman, na busca fadada à insatisfação de 

Dufour, ou à luta pelo tempo de Kehl, o sujeito contemporâneo se encontra submetido a 

interpelações que o conduzem a um profundo desconforto, tanto psíquico quanto físico. Esse 

desconforto se dá num movimento duplo: por um lado, acontece o enfraquecimento de 

instituições que garante a coesão social, facilitando o processo de individualização de um lado 

e, do outro, o fortalecimento de práticas que conduzem ao confronto entre os sujeitos, 

pautados na crença da escassez.  

O sujeito contemporâneo vive num mundo em constante movimento, um mundo 

caracterizado pela mudança, pela busca do novo, pelo tratamento do prazer como sendo 

obrigatório, pelo enfraquecimento instituições e consequente enfraquecimento de forças 

coercitivas, em outras palavras, um mundo líquido. Seus relacionamentos não são feitos para 

durar, ele não se preocupa em casar para ter filhos, tampouco é preso pela noção de “que até a 

morte os separe”. Busca obter as mercadorias mais novas, sem se importar em jogar fora as 

mais antigas. Não pertence a nenhum lugar, ele é um “solitário colecionador de sensações”, 
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suas ações são voltadas para a obtenção de prazeres, ele é “livre”, não segue as regras que 

possam limitar o seu prazer. No trabalho, enfrenta uma seleção constante, tem de ser capaz de 

aumentar o seu rendimento ao mesmo tempo em que deve ser capaz de lidar com o medo 

constante da “eliminação”
15

. Nas mídias sociais é interpelado constantemente a ser feliz, tendo 

de sempre exibir uma imagem que evidencie o desfruto da sua vida. O sujeito contemporâneo 

é impelido a seguir o tempo de um Outro que não respeita nenhuma idiossincrasia, um tempo 

que apenas consome e demanda cada vez mais
16

.  

O escritor americano David Foster Wallace foi capaz de transcrever com brilhante 

clareza essas dificuldades: 

Quando foram apresentados, ele fez uma piada, esperando ser apreciado. Ela riu 

extremamente forte, esperando ser apreciada. Depois, cada um voltou para casa 

sozinho em seu carro, olhando direto para a frente, com a mesma contração no rosto. 

O homem que apresentou os dois não gostava muito de nenhum deles, embora 

agisse como se gostasse, ansioso como estava para conservar boas relações a todo 

momento. (WALLACE, 2005, p. 9) 

No “microconto” Uma história radicalmente condensada da vida pós-industrial, 

Wallace revela algumas das dificuldades enfrentadas por sujeitos que tem de se relacionar em 

meio a essa conjuntura social. Isolados uns dos outros, não sabem o que o outro espera deles, 

buscam por contato, mas não sabem como proceder, uma vez que cada sujeito segue os seus 

próprios desígnios e interesses. Os terrenos comuns vão se esvaindo e, com eles, a capacidade 

de “prever” os desejos e vontades do outro. Na medida em que cada um segue o seu próprio 

caminho, as semelhanças diminuem.  

Os sujeitos passam a buscar os seus próprios desígnios, buscam prazeres que 

possam satisfazer as suas singularidades. Ignoram as particularidades do outro, tronando-se 

gradativamente mais compenetrados em si mesmo. Ao obedecerem ao tempo do Outro, não se 

aproximam dos demais sujeitos, não dividem práticas em comum que podem desenvolver 

uma sensação de reconhecimento e, até certo ponto, identificação. Esse tempo do Outro está 
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 “Como já vimos, superar é atropelar as pedras no caminho, no caso deste participante/candidato a um 

emprego, é necessário atropelar a gestação de seu filho para, ‘no futuro’, colher os frutos da seu investimento no 

programa – se não for eliminado, é claro. Do mesmo modo, a ‘adaptabilidade’ significa a renúncia de quaisquer 

propriedades que sejam estáveis; é necessário que o capital  humano possa circular sem entraves e com rapidez. 

Segundo Boltanski e Chiapello, o profissional ideal deve ser desapegado, um nômade. Deve saber renunciar a 

amizades que não lhe sejam proveitosas, bem como às relações familiares, deve se liberar do ‘peso de suas 

próprias paixões e de seus valores’; por isso não pode ser crítico, deve ser tolerante.,” (VIANA, 2012, p. 111) 
16

 A abordagem psicanalítica aborda essa característica contemporânea, apontando a vigência de um supereu que 

impõe a necessidade do gozo, não cedendo nas suas imposições, causando profundo desconforto naqueles que 
acreditam não estar gozando o suficiente (ZIZEK, 2010) 
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vinculado à insegurança e à escassez, o sujeito obedece aos ditames sociais ao executar 

práticas que o transformam cada vez mais num indivíduo. O microconto escrito por David 

Foster Wallace ilustra essa dificuldade ao apresentar personagens que não se entendem, 

incapazes de agir em sintonia, não buscando a compreensão do outro, reforçando a sua 

singularidade. São sujeitos típicos de uma sociedade mais preocupada com a escassez do que 

com a difusão da solidariedade.  

 Os sujeitos tem de sobreviver à seleção, tem de ser capazes de “produzir mais 

com menos”, tem de se preocupar com a concorrência que existe em todos os lados. Como 

mostram Sennett e Viana, os sujeitos também tem de ser flexíveis, tem de ser capazes de 

executar diversas tarefas, de disponibilizar o seu tempo e atenção às funções cobradas, muitas 

das vezes ultrapassando o horário estipulado pelo contrato de trabalho. Não apenas flexíveis, 

devem também ser resilientes, devem ser capazes de sobreviver às inúmeras demandas 

profissionais sem reclamar e sem pestanejar, uma vez que há um sem números de sujeitos à 

espreita. Quando chegam às suas casas, cansados após um longo dia de trabalho, veem filmes, 

séries, reality shows, leem livros que reforçam a noção de escassez e a consequente 

necessidade da seleção. Ao se relacionar com outros sujeitos, colocam em primeiro lugar a si 

mesmos, não possuem entidades superiores, se resumem aos seus corpos e à quantidade de 

prazer que podem usufruir de uma única vez. São interpelados a buscar esse prazer, contudo, 

por viverem num mundo capitalista, precisam de dinheiro para poder consumir, esse dinheiro 

é obtido através do trabalho, todavia, o emprego não pode ser tido como algo definido, uma 

vez que o sujeito vive numa realidade marcada pela escassez e pela competição feroz, ou seja, 

ele não pode contar que sempre terá um emprego. No entanto, ele não pode deixar de 

consumir, uma vez que é através desse consumo que obtêm prazer e se vê enquanto sujeito. 

O microconto Uma história radicalmente condensada da vida pós-industrial, 

pertence ao livro Breves entrevistas com homens hediondos, nessa obra, Wallace retrata a 

vida de inúmeros sujeitos submetidos às dificuldades presentes nos relacionamentos 

contemporâneos. Os personagens construídos são tipicamente infelizes, pertencem a um 

mundo cujas dinâmicas sociais lhes causam imensos danos, um mundo cujas regras lhes são 

desconhecidas, são incapazes de se relacionar com o outro. Assim como Martín e Mariana, os 

protagonistas construídos por Wallace tem acesso aos produtos mais modernos, estão em 

sintonia com os avanços sociais, mas, ainda assim, se veem incapazes de se relacionar com 

outros sujeitos. 
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O conto A pessoa deprimida torna essa dificuldade evidente. Nele, o autor 

escreve: “A pessoa deprimida estava com uma dor terrível e incessante e a impossibilidade de 

repartir ou articular era em si um componente da dor e o fato de contribuição para o seu 

horror essencial.” (WALLACE, 2005, p. 50). Dessa maneira, ele inicia o conto apresentando 

uma personagem cujo sofrimento está diretamente ligado à sua incapacidade de estabelecer 

vínculos sociais, produzindo afetos que possam atenuar o seu sofrimento psíquico. No 

entanto, essa personagem não sofre “no escuro”, ela sabe exatamente quais são os motivos 

que lhe causam tamanho sofrimento, no decorrer da trama, ela descreve pormenorizadamente 

e com detalhes técnicos os mecanismos sociais e psíquicos que contribuem para a 

permanência do seu sofrimento. Não obstante, apesar de todo o conhecimento que possui, seu 

sofrimento permanece. Essa contradição aparece em outros contos do livro, os personagens 

não agem sem saber as consequências das suas ações
17

, não guiados cegamente pelas suas 

vontades, são bem informados e, a partir do conhecimento adquirido, calculam as melhores 

trajetórias para alcançar os seus objetivos.   

Ora, Giddens aborda este fenômeno, isto é, ele atribui às sociedades 

contemporâneas a habilidade de formar sujeitos paulatinamente mais inteligentes, mais 

cientes dos mecanismos que estruturam a sua existência. A formação de sistemas peritos 

permite o desenvolvimento exponencial de diversos setores sociais, favorecendo a produção 

cada vez maior de saber. Possibilitando o acúmulo sem precedentes de informação, o sujeito 

contemporâneo pode ler sobre física quântica durante a manhã, acompanhar uma palestra 

sobre neurociência durante a tarde e assistir um documentário sobre hooligans durante a noite. 

Quando fala sobre as consequêncais da modernidade, Giddens traz à tona as possibilidades e 

dificuldades oriundos desse desenvolvimento. Dessa mesma forma, os protagonistas 

concebidos por Wallace, tem acesso ao porquê do seu sofrimento. Todo esse saber produzido 
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O nível de saber desses personagens é tão grande que abrange até mesmo a compreensão dos mecanismos que 

estruturam as suas fantasias sexuais: “O que transformaria em um verdadeiro jogo o fato de você e eu, por 

exemplo, irmos para o meu apartamento e entrarmos em alguma atividade contratual que incluísse eu amarrar 

você seria o fato de que isso é inteiramente diferente de eu, de alguma forma, atrair você para a minha casa e 

uma vez lá pular em cima de você, dominar você e amarrar você. Não haveria jogo nisso. O jogo está em você se 

submeter de livre e espontânea vontade a ser amarrada. O propósito da natureza contratual do jogo masoquista 

ou de submissão – eu proponho, ela aceita, eu proponho algo mais, ela aceita – é formalizar a estrutura de poder. 

Ritualizar essa estrutura. O jogo é a submissão ao amarrar, a cessão do poder a outro, mas o contrato – as regras, 

por assim dizer, do jogo –, o contrato garante que toda renúncia ao poder é escolhida com liberdade. Em outras 

palavras, uma afirmação de que a pessoa está bastante segura do conceito de seu próprio poder pessoal para 

poder ritualisticamente entregar esse poder a uma outra pessoa – neste exemplo, eu – que então procederá a 

remover sua calça, suéter e roupas de baixo e a amarrar seus pulsos e tornozelos às guardas da cama antiga com 
correias de cetim.” (Id, Ibidem, p. 126)   
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causa resultados positivos e negativos, uma vez que permite a descoberta de novas 

informações, desmistificando crenças irracionais, tornando a existência dos sujeitos mais 

palatável e cognoscível.  

Martín e Mariana, os personagens de Uma história radicalmente condensada da 

vida pós-industrial e A pessoa deprimida, foram desenvolvidos por sujeitos formados nessas 

sociedades contemporâneas. Os autores dessas obras vivem em meio a relações pautadas 

nessas interações. As dificuldades retratadas não foram simplesmente inventadas, possuem 

uma relação direta com as experiências desses sujeitos. 

As correntes sociológicas utilizadas nesse trabalho apontam características 

negativas nas relações sociais contemporâneas. Detectam problemas que provocam imenso 

desconforto psíquico, se manifestando de inúmeras formas, seja na produção de histórias que 

retratam o sofrimento e a solidão, na disseminação da ideia da escassez e consequente 

conflito, ou na formação da crença de que os sujeitos devem ser capazes de resistir a todos os 

empecilhos que surgirem
18

. Esses problemas surgem como um contraponto às facilidades 

causadas pelo desenvolvimento contemporâneo. Os problemas apontados por esses autores 

são as consequências negativas dos avanços conquistados, são o “outro lado da moeda”. 

Graças às contribuições teóricas dos autores que seguem essa linha de 

investigação, os problemas existentes no mundo contemporâneo não são ignorados, o que 

permite a possibilidade das suas resoluções (ou ao menos a atenuação dos seus danos).  
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 Viana chama a atenção para os apresentadores que exortam os participantes a abrir mão das suas vidas para 

competirem e participarem as seleção. No programa O Aprendiz, Roberto Justus narrava o sacrifício que fez ao 

não acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, uma vez que dedicava todo o seu tempo à formação da sua 

empresa, contou essa história com o objetivo de dissuadir um participante que cogitou abandonar a competição 

para acompanhar a gravidez da sua esposa (caso ele decidisse permanecer na competição, seria incapaz de 

presenciar o nascimento do seu filho): “Como já vimos, superar é atropelar as pedras no caminho, no caso deste 

participante/candidato a um emprego, é necessário atropelar a gestação de seu filho para, ‘no futuro’, colher os 

frutos da seu investimento no programa – se não for eliminado, é claro. Do mesmo modo, a ‘adaptabilidade’ 

significa a renúncia de quaisquer propriedades que sejam estáveis; é necessário que o capital humano possa 

circular sem entraves e com rapidez. Segundo Boltanski e Chiapello, o profissional ideal deve ser desapegado, 

um nômade. Deve saber renunciar a amizades que não lhe sejam proveitosas, bem como às relações familiares, 

deve se liberar do ‘peso de suas próprias paixões e de seus valores’; por isso não pode ser crítico, deve ser 
tolerante.,” (VIANA, 2012, p. 111) 
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4 ONDA DURA: UMA HISTÓRIA 

Esse trabalho monográfico foi concebido a partir desse posicionamento teórico. 

Isto é, a partir da assunção de que as relações sociais contemporâneas causam grandes danos 

aos sujeitos que as vivenciam, produzindo imenso sofrimento psíquico. Provocando, nos 

sujeitos, a sensação de que estão num avião sem piloto. Através desse posicionamento se 

torna importante não só a análise dessas dificuldades, mas também a análise de mecanismos 

que possam se opor a elas.  

Esse trabalho, até agora, desenvolveu uma abordagem fundamentalmente teórica. 

Ele se valeu certos argumentos sociológicos e utilizou exemplos advindos da indústria 

cultural buscando tecer um panorama bem específico, isto é, certas dificuldades que 

manifestam em diversos campos sociais, sendo patentes em diversas manifestações artísticas.  

Essa primeira parte formou uma base teórica, criando uma linha de argumentação 

bastante específica, norteando o restante do trabalho. O sofrimento psíquico surge como uma 

hipótese sustentada por essa construção teórica. Ainda que autores como Giddens e Sennett 

não trabalhem exatamente com esses conceitos, suas obras permitem apropriações que 

conduzem a caminhos não muito distantes. Ao falarem sobre condições sociais concretas, 

disponibilizam ferramentas teóricas que auxiliam a percepção desse estado de sofrimento 

psíquico. 

A partir dessa constatação, um novo problema surge, uma vez que aparece a 

necessidade de se encontrar elementos que possam minorar os efeitos dessa conjuntura. Essa 

segunda questão constituirá o restante do trabalho. No entanto, essa parte será estruturada 

numa pesquisa de campo, num acompanhamento qualitativo realizado numa determinada 

instituição. Dessa forma, há a preocupação de que haja não só conjecturas, mas também 

informações empíricas, informações que tornam as conclusões da primeira parte ainda mais 

complexas, uma vez que serão imbuídas de elementos que apenas podem ser obtidos num 

trabalho de campo.  

Quando Elias e Scotson escrevem que: 

Estudar os aspectos de uma figuração universal no âmbito de uma pequena 

comunidade impõe à investigação algumas limitações óbvias. Mas também tem suas 

vantagens. O uso de uma pequena unidade social como foco de investigação de 
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problemas igualmente encontráveis numa grande variedade de unidades sociais, 

maiores e mais diferenciados, possibilita a exploração desses problemas com uma 

minúcia considerável – microscopicamente, por assim dizer. Pode-se construir um 

modelo explicativo, em pequena escala, da figuração que se acredita ser universal – 

um modelo pronto para ser testado, ampliado e, se necessário, revisto através da 

investigação de figurações correlatas em maior escala. Nesse sentido, o modelo de 

uma figuração estabelecidos – outsiders que resulta da investigação de uma 

comunidade pequena, como a de Winston Parva, pode funcionar como uma espécie 

de “paradigma empírico”. Aplicando-o como gabarito a outras configurações mais 

complexas desse tipo, pode-se compreender melhorar as características estruturais 

que elas têm em comum e as razões porque, em condições diferentes, elas funcional 

e se desenvolvem segundo diferentes linhas. (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 39) 

Ele justifica a importância de um trabalho focado num microcosmos, dada a 

possibilidade de se observar diretamente a materialização, em algum nível, das teorias 

desenvolvidas. O trabalho empírico realizado busca não simplesmente corroborar o que foi 

dito na parte teórica, busca, na realidade, tornar mais complexo o que foi dito até agora, 

trazendo à tona novos elementos.  

Dessa forma, a observação de uma instituição social como a Onda Dura permite: a 

observação direta dos problemas apontados na primeira parte, dos efeitos provocados pela 

contemporaneidade numa instituição tradicional e possíveis “soluções”
19

 para esses 

problemas.  

Os sujeitos que frequentam a Onda Dura lidam com uma dupla dinâmica. Por uma 

lado, pertencem a uma sociedade altamente singular, especialista em transformar os sues 

habitantes em indivíduos voltados para a obtenção de prazeres sem limites, sujeitos flexíveis, 

resilientes, competitivos, sempre caçando novas sensações. Por outro lado, pertencem a uma 

instituição que não toma como meta principal a obtenção de prazer, tampouco compartilha os 

mesmos objetivos e valores. Tal combinação provoca, muitas das vezes, conflitos, visto que 

há mensagens contraditórias.  

Por se tratar de uma igreja, a Onda Dura potencializa a existência de conflitos, 

uma vez que ela não pertence ao campo religioso tradicional, tampouco está completamente 
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 A questão não é procurar soluções, mas sim novas formas de relações, uma vez que buscar uma solução 

implica numa qualificação moral. Os problemas abordados até então não são vistos como bons ou ruins. Sim, 

eles trazem uma alta dose de desconforto e sofrimento psíquico, todavia, também possibilitam o 

desenvolvimento e a formação de elementos que produzem conseqüências extremamente benéficas aos sujeitos 

(desde aspectos materiais até mesmo à obtenção de novos prazeres). Ao se falar em solução, busca-se novas 
possibilidades, não a erradicação de um estado patológico. 
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fora dele. Os sujeitos que pertencem à Onda Dura tem de realizar práticas que possam atender 

tanto às demandas sociais quanto religiosas. Pertencendo a uma instituição cujos campos 

sociais ainda não estão muito bem definidos. A existência da Onda Dura ilustra perfeitamente 

essa dificuldade, visto que ela emprega elementos não comuns às igrejas tradicionais, 

facilitando, em alguns aspectos o esforço dos sujeitos em pretendes a essas duas realidades.   

Dedicar o trabalho à análise de uma instituição específica permite uma precisão 

muito maior, visto que o objeto escolhido propicia um maior contato com as relações 

concretas e as práticas materiais que influenciam o comportamento dos sujeitos. Fazendo com 

que o trabalho “fique com os pés no chão”, isto é, ao tomar um objeto específico e material, 

torna-se mais difícil a possibilidade das conclusões e observações ignorarem as dinâmicas 

cotidianas, diminui a possibilidade do trabalho se limitar a conjecturas hipotéticas e 

desprovidas de ligação com o cotidiano social. No entanto, essa escolha também apresenta 

uma dificuldade, uma vez que o objeto escolhido é uma igreja, fato que carrega consigo uma 

série de elementos a serem levados em consideração.  

Segundo Durkheim, a religião é responsável pela formação da solidariedade, 

coesão e moral social. Dedica boa parte da sua obra à importância que as instituições 

religiosas possuem, à forma como elas afetam os indivíduos influenciando fortemente as 

relações sociais. O destaque dado às instituições religiosas é enorme, dada a influência direta 

que exercem no modo como os sujeitos interagem entre si. De forma semelhante, a Onda 

Dura também influencia fortemente as relações entre os indivíduos, também proporcionando 

solidariedade, coesão e moral social. É uma instituição que acaba impondo práticas que 

devem ser obedecidas, impondo valores morais que não podem ser ignorados. Entretanto, a 

forma como a Onda Dura pratica essas funções é bastante particular, fugindo das práticas e 

imposições comuns a igrejas melhor posicionar nos campo religioso e social. 

No entanto, apesar dessas considerações, o foco do trabalho não é voltado para a 

Onda Dura enquanto instituição religiosa. Há uma maior preocupação com o modo como os 

sujeitos lidam com as demandas sociais e religiosas, com a forma como certas características 

da sociedade são traduzidas na Onda Dura. O objetivo do trabalho não é entender a posição 

que ela ocupa no campo religioso, mas sim a forma como os seus membros são influenciados 

pelas suas práticas, como formam estratégias para lidar com as demandas que se apresentam 

durante o seu dia-a-dia.  
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O foco não é a instituição religiosa, mas sim os sujeitos, todavia, o trabalho parte 

da premissa de que é impossível compreender as ações individuais sem levar em consideração 

os campos sociais habitados pelos sujeitos. Por isso, a Onda Dura serve como um campo 

comum, como um local que abriga os mais variados tipos de sujeitos, impondo práticas que 

são apreendidas e executadas de forma bastante singulares. Ao não priorizar os aspectos 

institucionais e religiosos, o trabalho pretende dar enfoque às práticas realizadas pelos 

sujeitos, de forma semelhante à realizada por Wacquant (2002) no seu estudo empírico sobre 

uma específica academia de boxe. Daí o enfoque nas reuniões promovidas, na forma como 

buscam desenvolver a igreja, nos mecanismos empregados para despertar o interesse de novos 

membros e para manter os antigos. Ainda que a Onda Dura não atue diretamente nos corpos 

dos sujeitos, há elementos que os levam a alterar os seus comportamentos, os impelindo a 

empregar práticas bem específicas. Por isso, a cita presente nos campos religiosos ficará em 

segundo plano, o foco está voltado para os sujeitos, não para os esforços da Onda Dura de se 

estabelecer no campo religioso e reivindicar o respeito e autoridades oriundos dessa posição.  

Através da observação empírica, busquei tentar compreender as práticas que 

sustentam as relações da Onda Dura, tentando compreender as especificidades daquele meio e 

a forma como se adapta a um contexto mais geral.  

O trabalho consistiu, num primeiro momento, na visita dos encontros promovidos 

pela Onda Dura, para, logo em seguida, serem iniciadas conversas e entrevistas com os 

membros da Onda Dura. Ou seja, a princípio, busquei conhecer as praticas que constituem a 

instituição, as práticas executadas em comum, realizadas por todos os integrantes. Dessa 

forma, entrando em contato com as experiências que são vividas regularmente pelos 

integrantes e que já foram adicionadas à sua rotina diária. Após esse processo inicial, busquei 

entrar em contato com alguns dos integrantes, os entrevistando, tentando compreender melhor 

o impacto que a Onda tem nas suas vidas.  

Desde a primeira visita ao GP (Grupo Pequeno), deixei clara a minha intenção de 

acompanhar as reuniões e os eventos promovidos pela igreja. Desde o começo me apresentei 

como um estudante de sociologia cuja pretensão era escrever um trabalho monográfico a 

partir das experiências vividas. Tanto o acompanhamento das reuniões quanto as entrevistas 

futuras foram previamente discutidas e aceitas. Todos os membros da Onda sabiam quais 

eram os meus objetivos, mas em nenhum momento fui tratado de forma diferenciada. Fui 
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submetido às mesmas práticas que os demais integrantes, a única diferença era a sensação de 

pertencimento àquele meio, uma vez que, dado o meu propósito, eu vivenciava aquelas 

experiências de uma maneira bastante singular
20

. Apesar de estar submetido a um contato 

religioso desde criança, eu não pertenço a nenhum campo religioso, o que acaba por 

influenciar as minhas impressões, promovendo uma visão mais “secular” dos acontecimentos 

(ainda mais quando se leva em consideração a minha formação acadêmica). Não obstante, as 

minhas prévias experiências religiosas serviram para acentuar as peculiaridades da Onda 

Dura, sendo que, todas as experiências às quais eu era submetido, eram comparadas (ainda 

que inconscientemente) ao que eu conhecia e tomava por igreja e instituição religiosa.  

O estudo das instituições torna mais discernível a observação das relações sociais, 

permitindo a apreensão dos sentidos atribuídos às ações e à forma como a instituição molda e 

é moldada pelas práticas dos sujeitos. A Onda Dura traz características extremamente 

particulares, aumentando o escopo de qualquer análise que a tomar por objeto. Falar sobre a 

Onda Dura também significa falar sobre a contemporaneidade, sobre a necessidade de 

mudança, sobre o enfraquecimento das normas extremamente ortodoxas e a sua consequente 

alteração. A Onda Dura não é só uma igreja, é também um produto direto do tempo em que 

existe. É uma manifestação, uma resposta às imposições feitas por uma sociedade preocupada 

apenas com a satisfação de prazeres. As práticas empregadas no seu meio tanto revelam a 

necessidade do sujeito de atender às demandas sociais quanto à necessidade de se rebelar e de 

desenvolver práticas que respeitem o seu “tempo”. Estudar a Onda Dura permite a observação 

de uma existência contraditória, de práticas e discursos que por vezes não se coadunam, mas, 

que ainda assim, existem simultaneamente.  

A Onda Dura surge como uma instituição que possibilita o compartilhamento de 

um espaço físico comum, de experiências e práticas sociais, de crenças e preferências
21

. 

Mantém uma sensação de conforto e de bem-estar, permitindo que os sujeitos se sintam 
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 É interessante levar em consideração o que Sahlins (2006) fala sobre a importância do pesquisador pertencer a 

um meio social diferente do grupo pesquisado, uma vez que tal distanciamento permite a possibilidade de se 

perceber elementos que normalmente se perdem na naturalização das práticas.   
21

 Preferências no que diz respeito a escolhas estéticas, dogmáticas e até mesmo de afinidades emocionais. A 

Onda Dura proporciona um jeito próprio de se vestir e se relacionar com o mundo. Impõe práticas tradicionais 

através de uma “roupagem nova”, possibilitando a assimilação dos jovens que não querem assumir práticas tidas 

como “retrógradas” ou “tradicionais”. Muitos dos membros acabam iniciados relacionamentos amorosos entre si, 
ou mesmo formando laços fraternos consideravelmente sólidos, dado o mecanismo que constitui os GPs. 
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confortáveis e seguros, podendo se arriscar
22

, tendo a confiança de que não serão afastados 

por não serem capazes de atender a rígidas normas cujos objetivos se resumem a selecionar e 

“eliminar” os membros
23

.  

A igreja Onda Dura teve início em Joinvile, Santa Catarina. Ela se caracteriza por 

fugir da estética cristã tradicional, os seus membros podem usar tatuagens, bonés, piercings e 

bermudas sem sofrer nenhum tipo de sanção. A forma como os encontros ocorrem também é 

bastante ímpar: os líderes não veem o menor problema em usar gírias e expressões coloquiais 

(mas nunca xingamentos ou palavrões), muitos dos encontros acontecem em espaços não 

tipicamente associados a eventos religiosos (shoppings, praias e pizzarias, por exemplo). Há 

um esforço para que os eventos não se tornem tediosos e maçantes. Há sempre atividades 

lúdicas sendo praticadas, além da tentativa de se realizar encontros em locais mais atípicos e 

mais divertidos. Essa escolha é feita diretamente pelos integrantes, que conforme a sua 

disponibilidade, optam pelos locais mais adequados para realizar os seus encontros.  

O trabalho foi baseado no acompanhamento que fiz na única filial da Onda Dura 

no Rio de Janeiro, localizada na zona norte, por volta do bairro de Irajá. Há uma certa 

dificuldade de precisar o endereço da Onda Dura, uma vez que ela não possui um espaço 

próprio no Rio de Janeiro. O encontro quinzenal que ocorre nos domingos (Somma) acontece, 

normalmente, num único local, mas este endereço já mudou duas vezes conforme o aumento 

dos membros. Já as reuniões do Grupo Pequeno (GP) acontece uma vez por semana, sempre 

variando o horário e o local, podendo acontecer durante a manhã na casa de um dos membros, 

num almoço na praça de alimentação de um shopping, ou mesmo durante a madrugada 

durante jogos de cartas.  

A filial do Rio de Janeiro é relativamente recente, tendo começado por volta do 

início do ano de 2016. O seu começo foi bem simples; alguns amigos conversavam e 

discutiam sobre a Onda Dura e as suas práticas, esses encontros aconteciam na casa de um 
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 O consumo de álcool não é estimulado, entretanto, ouvi relatos de membros que acreditavam não estar 

burlando nenhuma regra ao consumir álcool. Essa crença está ligada à relativa liberdade existente. Não há um 

controle intenso com relação ao que se pode e não se pode fazer, por isso, muitos dos membros interpretam a 

bíblia e decidem eles mesmos se as suas práticas são lícitas ou não. 
23

 Ela proporciona a sensação de segurança (Sicherheit) apontada como estando em falta por Bauman, também 

propicia a segurança ontológica de Giddens: “Ser ontologicamente seguro é ter, no nível do inconsciente e da 

consciência práticas, ‘respostas’ para questões existenciais fundamentais que toda vida humana de certa maneira 
coloca.” (GIDDENS, 2002, p. 49) 
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deles, com o decorrer do tempo, a igreja foi se difundindo e apenas uma casa não foi mais 

capaz de atender à quantidade de integrantes. Foi necessário alugar um espaço que atendesse 

às novas demandas. No entanto, em menos de um ano, esse novo espaço se provou 

insuficiente, era necessário achar um local que não só comportasse dezenas de pessoas, era 

necessário um ambiente que permitisse a execução do espetáculo que é o Somma. 

O meu primeiro contato com a Onda Dura ocorreu através de um amigo que 

freqüentava os encontros desde o início da Onda
24

 no Rio de Janeiro. Durante a inauguração 

do novo pico
25

. Esse não havia sido o primeiro convite que recebi
26

. Logo quando cheguei, 

tive uma dupla surpresa. Em primeiro lugar, o novo pico era um restaurante que também 

funcionava como boate e bar. As paredes eram repletas de garrafas dos mais diversos tipos de 

bebidas, havia propagandas de cerveja em todos os lugares. Enquanto eu apreendia esses 

detalhes, fui recebido e abraçado por cinco pessoas que eu nunca havia visto. Por viver numa 

metrópole, não estou habituado a ser tratado com tamanha afetividade por pessoas 

completamente desconhecidas. As primeiras impressões foram bem intensas, não soube como 

conciliá-las com as pré-noções das quais dispunha sobre o comportamento religioso. Era um 

domingo de manhã, me encontrava numa espécie de bar cujo espaço fora alugado para a 

realização de um evento religioso e, cujo nome me remetia a um clássico da literatura
27

. Em 

meio a todas essas sensações, vi inúmeros jovens, muitos usando adereços que exibiam o 

nome da Onda Dura, muitas tatuagens, piercings e alargadores, muitos bonés e bermudas. 

Curiosamente, não vi ninguém usando roupas sociais, muitos menos terno e gravata
28

. 

Tampouco vi sujeitos posicionados conforme o seu poder hierárquico, não havia uma 

distinção clara entre quem estava lá a mais tempo e quem estava apenas visitando. Dessa 

mesma forma, era impossível apontar quem era o pastor sem conhecê-lo previamente. As 

roupas utilizadas poderiam pertencer tanto a uma visita a uma boate, cinema, praia ou 
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 Os membros raramente dizem “Onda Dura” quando se referem a ela. 
25

 É assim que eles chamam os locais em que se realizam os Sommas e demais encontros. 
26

 Os membros da Onda são sempre animados a convidar amigos que possam se interessar pela Onda. Todas as 

reuniões coletivas são abertas a qualquer um que queira conhecer melhor a Onda. 
27

 É interessante a escolha do nome do encontro semanal: Somma. Curiosamente, é o mesmo nome da droga que 

proporcionava a alegria e felicidade no mundo de Admirável mundo novo, livro que retrata uma realidade 
distópica baseada no consumo desenfreado e no acúmulo de sensações prazerosas. 
28

 Dada a minha prévia experiência com igrejas cristãs, a falta de clareza no que diz respeito às posições 

hierárquicas ocupadas pelos sujeitos chamou bastante a minha atenção. 
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encontro causal num bar. Essa impressão era reforçada pela música e iluminação. O tempo de 

espera que antecedeu o início do Somma não revelava ser próprio de um evento religioso, não 

havia a menor solenidade, todos sorriam e brincavam entre si, muitos tiravam fotos e agiam 

de modo totalmente descontraído
29

. Todavia, tudo isso mudou num instante. Uma contagem 

regressiva foi iniciada e, de repente, os mesmos sujeitos que riam despreocupadamente, 

choravam conforme o pastor Lipão falava, o clima “relaxado” se esvaiu quando a banda 

começou a tocar, sujeitos cantavam a plenos pulmões de olhos fechados, muitos choravam.  

O Somma recebe, em media, cem pessoas por evento. O primeiro Somma que 

presenciei recebeu quase duzentas pessoas – muitas delas tiveram de assistir de pé, visto que o 

espaço não comportava tamanha quantidade de pessoas. Esse aumento significativo foi 

causado pela presença do fundador da Onda Dura, o pastor Lipão. 

A preocupação com a expansão é patente. Todo Somma que participei havia um 

momento no qual o pastor dedicava alguns poucos minutos a exortar os membros a 

convidarem conhecidos, a buscarem expandir. Sempre que um membro consegue convencer 

um conhecido a fazer uma visitar, há toda uma comoção, um esforço para designar sujeitos 

que possam se dedicar a receber e tornar a experiência o mais prazerosa possível. Dificilmente 

alguém passa pela entrada sem ser reconhecido pela recepção
30

, quer dizer, caso seja a 

primeira visita, será notado pela recepção, que, por sua vez, irá agir de acordo.  

Vivendo em Joinvile com a sua família, o pastor Lipão, antes do início da Onda 

Dura frequentava a Comunidade Siloé, igreja formada e liderada pelo seu pai. A comunidade 

Siloé teve origem no descontentamento do seu pai com a igreja que frequentava 

anteriormente, o levando a abandoná-la e, logo depois, dar início à Comunidade Siloé. Essa 

igreja buscava trabalhar cada faixa etária de forma específica, por isso, dividia os membros da 

igreja em grupos que levavam em consideração tanto o gênero quanto a idade. Dessa forma, 

poderia haver um foco maior, uma busca em adequar os discursos e as práticas às 

especificidades de cada segmento. No entanto, o pastor Lipão não achava que a forma como a 

comunidade Siloé abordava os jovens era capaz de entrar em contato com determinados 
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 Essa percepção se opõe diretamente às lembranças de quando eu visitava igrejas com a minha avó. Nessas 

lembranças, as luzes eram intensamente claras, os membros não falavam em voz alta, tampouco sustentavam  
sorrisos, dessa mesma forma, a primeira coisa que deveriam fazer quando chegavam à igreja era se ajoelhar e 

orar. 
30

 Os recepcionistas (membros voluntários) devem receber todos os sujeitos que frequentam a igreja.   
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sujeitos. Isto é, havia membros que encontravam dificuldade em se adequar aos dogmas 

religiosos tradicionais, o discurso apresentado não surtia efeito neles. O pastor Lipão achou 

necessário dar início a um grupo que fosse capaz de atender a essas especificidades.  

No começo, a Onda Dura não se separou da Comunidade Siloé, a Onda fazia parte 

dela, recebendo financiamento e usufruindo do espaço da Comunidade Siloé. No entanto, com 

o decorrer do tempo, a Onda foi crescendo e a demanda financeira foi aumentando. Por se 

focar especificamente no público jovem, a Onda não podia contar apenas com as 

contribuições dos seus membros
31

. Essa situação provocou um mal-estar que acabou 

resultando na separação entre a Onda Dura e a Comunidade Siloé. Atualmente, a Onda Dura é 

uma igreja autônoma, sendo responsável pela arrecadação e organização de todo o dinheiro 

obtido. A separação permitiu que a Onda se desenvolvesse. Atualmente, ela possui filiais nos 

estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, ela possui cerca de 

três mil membros, divididos não só nesses estado, uma vez que a Onda também transmite os 

eventos pela internet, permitindo que moradores de outros estados entrem em contato com a 

Onda Dura (essa característica foi fundamental para a chegada e desenvolvimento da Onda no 

Rio de Janeiro).  

O estilo da Onda não se resume aos acessórios que produz, ela também age 

intensamente nas mídias sociais, também se dedicando ao mundo virtual , tendo uma forte 

presença no YouTube, Facebook e  Instagram. Há um grande número de pregações 

disponibilizadas, facilitando o contato com as ideias defendidas pela Onda. Contudo, o acervo 

de vídeos é ainda mais amplo: contem um quiz de perguntas feitas no site oficial da Onda e 

respondido pelo próprio Lipão, shows dos eventos realizados pela Onda, paródias de músicas 

famosas, vídeos de comédia, testemunhos e clipes que divulgam a Onda.  

A Onda realizou uma campanha que conseguiu certo destaque e chegou a ser 

noticiada em alguns sites jornalísticos. A campanha consistia nos membros andarem com uma 

cruz de madeira durante trinta dias. Eles não poderiam deixar de ir pra nenhum lugar com 

elas, seja ao passear num shopping ou enquanto assistiam aula na faculdade. Ninguém foi 

obrigado a agir dessa forma, apenas iniciaria a campanha quem se sentisse confortável e apto 

para seguir as estipulações estabelecidas.  
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 A Onda Dura se encontra numa posição econômica vulnerável devido ao público alvo, uma vez que, por se 

tratarem de jovens, não possuem estabilidade financeira e, por isso, são incapazes de sustentar doações regulares. 
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Dessa maneira, a Onda não se resume apenas a oferecer encontros religiosos que 

fogem do lugar comum cristão, tornando mais acessível a participação dos sujeitos que não 

estão habituados com a dinâmica religiosa. Ela influencia ativamente alguns dos campos mais 

relevantes na vida dos sujeitos. Durante as reuniões semanais e quinzenais (GPs e Sommas), 

são debatidos temas que acabam influenciando as escolhas românticas, lúdicas, profissionais e 

até mesmo éticas. Ao disponibilizar peças do vestuário, ela afeta a própria estética dos 

sujeitos
32

. Os GPs terminam com “desafios” que levam os sujeitos a fazerem coisas que 

dificilmente fariam sem ser impelidos por uma força externa
33

. 

A Onda Dura não impõe práticas, não de forma a criar dogmas que, caso sejam 

desobedecidos, irão causar sanções. Contudo, ao se manifestar nos mais variados campos 

sociais da vida do sujeito, ela acaba por obrigá-lo a alterar o seu comportamento, ainda que 

ele não perceba, ou se importe com essa necessidade. Para poder fazer parte da Onda, ele 

precisa seguir os preceitos, ainda que eles não sejam extremamente rígidos, permitindo certo 

espaço de manobra.  

Após a consolidação da Onda Dura em Joinvile, ela passou a buscar formas de se 

expandir, de existir em outros municípios e estados. Dada a sua forte presença virtual, muitos 

moradores de outros estados entravam em contato com vídeos, fotos, textos, notícias, 

compartilhamentos nas mídias sociais e tentavam contatar a Onda. Foi dessa forma que a 

Onda Dura chegou ao Rio de Janeiro 

O pastor Fábio, após se afastar da igreja que pertencia há anos, entrou em contato 

com a Onda Dura através da internet. A partir desse primeiro contato, começou a conversar 

com um dos pastores da Onda, encontrando uma relação que jamais tinha sentido na sua 

igreja anterior. Após ter se afastado, ele havia planejado ficar alguns meses sem frequentar 

oficialmente nenhuma igreja, achava que precisava se afastar um pouco das dinâmicas 

religiosas. No entanto, ao entrar em contato com a Onda, não conseguiu manter essa 

resolução. 
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 Ainda que, em nenhum momento ela os obrigue a usar qualquer tipo de roupa. Ela não possui um uniforme. 

As mesmas roupas usadas no Somma podem ser usadas numa boate ou na praia. As roupas dos GPs são ainda 

menos formais, muitas vezes se resumindo a uma camiseta, chinelo e bermuda. 
33

 Me lembro de um GP que terminou com o pastor instigando todos os participantes envolvidos num 

relacionamento para conversar com as suas parceiras sobre os planos que traçaram para o futuro, de forma a 
averiguar se os objetivos dos dois estava em sintonia. 
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Ele não fora o único morador do Rio de Janeiro a conhecer a Onda através da 

internet. Algumas dezenas de pessoas já acompanhavam e desejavam fazer parte de um 

ministério no Rio de Janeiro. Esse desejo foi realizado numa visita do Lipão, ao realizar uma 

conferência na Barra, na zona oeste. Lá, ele perguntou a essas pessoas se elas estavam 

realmente dispostas a trabalhar para iniciar a Onda Dura no Rio de Janeiro. A resposta foi 

positiva. Como resultado, o pastor Lipão enviou o pastor Elói e a sua esposa para o Rio de 

Janeiro, com a missão de transmitir o “DNA da Onda”.  

O plano de instaurar novas filiais estava sendo posto em prática bem antes do 

encontro na Barra. Até então, o foco era implantar filiais nas redondezas de Joinvile. O pastor 

Elói foi responsável por tentar fazer com que funcionasse uma Onda Dura em Florianópolis. 

Ele não era estranho à ideia de se deslocar grandes distâncias para tentar espalhar o “DNA da 

Onda”. Quando o pastor Lipão falou com ele, cogitando a possibilidade dele ir para outro 

estado, ele não pensou duas vezes, disse que estava disposto a enfrentar o desafio de tentar 

formar uma igreja em outro estado. 

Foi o pastor Fábio e a sua esposa que ajudaram e facilitaram a alocação do pastor 

Elói e da sua esposa. Encontraram uma casa para alugada e se disponibilizaram a facilitar a 

mudança de cenário. Contudo, essa mudança, era, desde o princípio, temporária. O objetivo 

era fazer com que o pastor Elói desenvolvesse os Sommas e os GPs, mostrando o que se 

esperava de cada reunião. Agora que o trabalho dele fora concluído, o pastor Fábio foi 

elevado a pastor (até então ela não era) e ele e sua esposa serão responsáveis pela Onda Dura 

no Rio de Janeiro. O pastor Elói voltou para Joivile, aonde será responsável por cerca de 

quatrocentas pessoas. Mas essa permanência não é garantida, uma vez que existe a 

possibilidade dele ir para outro estado para disseminar o “DNA da Onda”.   

A permissividade no que diz respeito às escolhas estéticas é uma característica 

que logo chama a atenção quando se pretende analisar a Onda Dura. A forma como não há 

diferença visível entre o pastor e os demais membros, como não é preciso grande empenho na 

hora de se arrumar para ir a um Somma ou GP. Dessa mesma forma, a permissividade com os 

locais também chamam a atenção. Fazer o Somma num bar e restaurante, sempre mudar a 

localidade do GP, muitas vezes recorrendo a shoppings. Essa abordagem demonstra pouca 

preocupação com o local, com a ideia de que um espaço específico possui propriedades 

especiais. A Onda Dura se preocupa mais com aspectos mais pragmáticos: bar e restaurante 
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proporciona material de som que viabiliza e facilita a execução do Somma. Os locais do GP 

sempre mudam porque eles são escolhidos a partir da disponibilidade dos sujeitos (o mesmo 

vale para os horários).  

Os eventos da Onda Dura não são absolutos porque levam em consideração as 

peculiaridades dos sujeitos
34

. Os eventos da Onda Dura são altamente flexíveis, levam em 

consideração as peculiaridades dos sujeitos, ao menos no que diz respeito aos GPs. O local, 

dia e horários são completamente variáveis, levando em consideração a disponibilidade dos 

membros. Há uma discussão para que se encontre a data e o local que melhor se encaixe às 

necessidades. Muitas vezes a escolha do local está vinculada diretamente ao poder aquisitivo 

dos integrantes, nem todos podem arcar com o encontro num restaurante ou rodízio, não 

obstante, muitas vezes, os membros arcam com as despesas uns dos outros.  

Um ponto que é sempre mencionado e trabalhado é a questão das relações sociais. 

Apesar de possuir valores morais muito bem definidos, os membros não são postos numa 

posição na qual tem de se afastar dos seus amigos que não atendem aos padrões morais da 

Onda. Na verdade, são instigados a se pronunciar, a buscar “dar o exemplo”, a fazer o que é 

certo e, através da sua retidão, disseminar a “palavra”. Os membros aprendem a não se 

retraírem do mundo, aprendem a buscar relacionamentos e, a partir desses relacionamentos, 

buscarem apresentar a Onda Dura. As dificuldades de existir no mundo “secular” e no mundo 

“santo” são reduzidos quando não há uma barreira que impeça a relação entre os dois, há 

apenas a preocupação de que o sujeito seja capaz de se “controlar”. Esse controle é adquirido 

lentamente, debate-se constantemente sobre ele durante os GPs e reuniões com os 

apascentadores.  

Atualmente, o Somma é quinzenal. Acontece aos domingos por volta das dez 

horas da manhã e termina por volta do meio-dia. Ele envolve todos os membros da igreja. É o 

encontro que mais se aproxima dos cultos cristãos tradicionais (excetuando o local em que é 

realizado), há apresentações musicais, pregações, orações coletivas, recolhimento de ofertas.  

O Somma é antecedido por uma contagem regressiva. O telão, local mais bem 

iluminado é localizado no centro do salão, exibe um cronômetro enquanto uma suave música 
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 Não tanto o Somma, por se tratar de várias pessoas, mas é possível alterar constantemente a data, o horário e o 

local de realização do GP. 
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toca. Quando a contagem acaba, um clipe sobre a Onda é iniciado, após a sua execução o 

pastor aparece, se deslocando de um ponto escuro, andando em alta velocidade em direção ao 

telão enquanto diz “bom dia”. Essa abordagem nunca deixa de me surpreender, por mais que 

ela seja repetida, ela cria uma sensação de entusiasmo bem intensa. Após a saudação, a ordem 

dos acontecimentos se torna um pouco menos previsível, no entanto, apesar da desordem, eles 

invariavelmente acontecem, independentemente da sequência. Mais clipes são exibidos, os 

cantores apresentam duas ou três canções, há a pregação sobre um tema bíblico
35

 específico e 

há a coleta de ofertas
36

.   

Segundo a importância dada às relações sociais, o Somma não é tão importante, 

uma vez que a quantidade de sujeitos envolvidos tornam as dinâmicas demasiadamente 

impessoais. É aí que entra o Grupo Pequeno (GP)
37

. Ele consiste na reunião semanal de cerca 

de cinco ou seis membros
38

 para discutir um tema específico. Esse encontro é estipulado num 

local que seja acessível a todos, assim como o horário e o dia também tem de ser comum a 

todos. Dado o esforço pelo consenso, as respostas podem não ser muito convencionais, como, 

por exemplo, reuniões durante a madrugada. 

O GP também possui uma estrutura pré-definida: quando ocorre na casa de 

alguém durante a manhã, é combinado um café da manhã coletivo, aonde cada um leva um 

item previamente estipulado, logo após a refeição, há um momento marcado por conversas 

coloquiais e joga-se algo (cartas, sinuca
39

, vídeo game); passados alguns minutos, o debate é 
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 Um aspecto curioso do Somma é a pequena quantidade de bíblias, a grande maioria dos membros opta por 

usar um aplicativo do celular. 
36

 Esse é um momento bem interessante. Nunca dura menos de cinco minutos. Fala-se sobre os gastos inerentes à 

execução do Somma. O pastor sempre diz que a contribuição não é necessária, mas que, o honesto, seria pagar 

pelo que se está consumindo. Esse momento é interessante porque ele demonstra um dos problemas de se focar 

no público jovem. Eles são jovens demais para ter uma carreira profissional, apesar de não terem muitas 

responsabilidades financeiras, não dispõem de nenhum tipo de estabilidade. Caso não haja insistência nesses 

momentos, a arrecadação, possivelmente, seria pior. Os problemas financeiros só não são mais proeminentes 

porque o dinheiro de todas as unidades é reunido e depois distribuído de forma a atender às necessidades 
específicas. Por isso, caso o Rio de Janeiro não obtenha o suficiente para o aluguel, poderá contar com Joinvile.   
37

 Os GPs são organizados a partir dos sexos, da idade, afinidades, distância e estado civil. Há GPs para casais 

(membros oficialmente casados), solteiros e solteiras. 
38

 Há uma quantidade máxima de membros no GP, após determinada quantia, acontece a “multiplicação”, o que 

é nada mais do que a criação de mais um GP, provocando a divisão do GP anteriormente considerado grande 

demais. 
39

 No primeiro GP que participei fui alertado a não desafiar o pastor Elói numa partida de sinuca. 
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iniciado, cabendo ao apascentador
40

 expor o tema e conduzir as discussões. Essas discussões 

geram ao redor de um tema estipulado em Joinvile. Durante a semana, apascentador se 

prepara para apresentá-lo no GP. Lê-se uma passagem da bíblia e o debate é iniciado. Há uma 

breve exposição do tema e, logo em seguida, cada um dos participantes é levado a apresentar 

as suas impressões a respeito do tema. Uma discussão é iniciada, sua duração depende 

diretamente dos integrantes, do quanto apreenderam sobre o tema e do quanto estão dispostos 

a dialogar naquele momento específico. A palavra volta ao apascentador que encerra o debate 

e, logo em seguida, pede que cada um dos membros relacione a sua vida com o tema 

debatido, muitas vezes provocando a revelação de um elemento sensível na vida dos 

membros
41

. Normalmente, esse momento é marcado por certa tensão, uma vez que ninguém 

sabe exatamente o que dizer e, ao mesmo tempo, sabem que tem de dizer algo. Quando acaba, 

o alívio é palpável, normalmente, volta-se aos jogos e a tensão é substituída por risadas.  

Uma característica importante do GP é a preocupação com o seu tamanho. Não 

mais de seis integrantes, do contrário, perde-se o caráter intimista e, consequentemente, fica 

mais difícil desenvolver as revelações que deveriam acontecer. Uma vez que o GP ultrapassa 

esse “limite”, ocorre a “multiplicação”, os participantes se dividem e formam novos GPs.  

A reunião com o apascentador é ainda mais privativa, ela envolve apenas duas 

pessoas: o apascentador e o apascentado. Nessas reuniões as discussões são ainda mais 

pessoais visto que normalmente há um forte vínculo de amizade entre os dois sujeitos. Eles 

discutem tanto temas religiosos quanto as dificuldades oriundas das suas vidas.   

Apesar do caráter espetacular, o Somma não é tido como a base da Onda Dura. É 

necessário que as reuniões do GP e dos apascentadores corram bem para que a Onda possa se 

manter e crescer. Sempre buscando desenvolver os laços sociais dos seus membros, a Onda 

sempre busca desenvolver práticas lúdicas e divertidas. Para além dos jogos e das brincadeiras 

nos GPs, há também encontros que são realizados em lugares especiais: cinema, praia, 

boliche. Os locais em que se realizam os GPs raramente se tornam maçantes. Há também 

eventos anuais que são realizados em Joinvile e acabam envolvendo todos os membros do 
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 Participei do GP liderado pelo pastor Elói. 
41

No primeiro GP que participei, um dos integrantes chorou abertamente enquanto falava sobre as dificuldades 

de relacionamento com a sua família e o seu desejo de criar um cômodo na sua casa dedicado exclusivamente às 
reuniões da Onda.   
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país. Muitas das pessoas que vem de outro estado dormem nas casas dos membros de 

Joinvile. Os laços se estreitam e, de vez em quando, há relacionamentos entre moradores de 

estados diferentes. 

Não há apenas o caráter lúdico, há também uma dimensão ligada à preocupação 

com a realidade social em que se encontram. Uma vez por mês os GPs são incumbidos de 

fazer algo que ajude um grupo de pessoas em necessidade: doar comida, roupa, visitar idosos 

internados, por exemplo. Com o decorrer do tempo, a Onda vai preenchendo a rotina dos seus 

membros. Os mais variados aspectos da vida social passam a girar ao redor da Onda: estética, 

crenças, amizades, relacionamentos, leitura, discussões, viagens, etc.  

Após alguns meses acompanhando os Sommas e GPs, iniciei o processo das 

entrevistas, como havia acertado previamente com o pastor Elói. Busquei conversar não 

apenas com os membros que integravam o GP visitado, almejando alcançar variedades nas 

respostas e nas experiências e sensações vividas. Dessa forma, conversei com solteiros, 

casados de ambos os gêneros, buscando compreender melhor a vastidão de sujeitos que 

compõem a Onda Dura. Através dessas conversas, fui capaz de observar mais detalhadamente 

o comportamento desses sujeitos, podendo ouvir diretamente os discursos empregados na 

justificação do porquê decidirem fazer parte da Onda Dura.  

A estimativa é de que existam por volta de oitenta membros vinculados à Onda 

Dura do Rio de Janeiro. Membros ligados não só afetivamente, mas burocraticamente e 

financeiramente. No entanto, salvo as reuniões dos GPs e dos apascentadores, os eventos 

promovidos envolvem um grande grupo de pessoas. Essa característica se deve, em grande 

parte, ao esforço empregado no que diz respeito à adição de novos integrantes. Tal conjuntura 

resulta numa alta rotatividade nos Sommas, sempre contanto com novos visitantes e possíveis 

novos membros. É comum que haja pelo menos uma centena de pessoas nos encontros 

quinzenais, esse público é composto por integrantes extremamente variados, não se limitando 

aos jovens freqüentadores assíduos, não é incomum ver pessoas na casa dos quarenta anos, ou 

até mesmo idosos, sem falar na presença de crianças. Percebe-se que muitos dos membros 

decidem levar a sua família para conhecer o ambiente e tentar romper um pouco com os 

preconceitos que envolvem a existência da Onda Dura. Apesar dos visitantes constantes, a 

Onda Dura é constituída fundamentalmente por jovens abaixo dos trinta anos de idade. Foi 
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esse público que foi entrevistado e forneceu informações mais detalhadas a respeito do que 

significa pertencer à igreja Onda Dura.  

  As entrevistas foram realizadas de forma não estruturada, os entrevistados não 

responderam a questões previamente elaboradas, tiveram liberdade para formular respostas 

que melhor se encaixassem nas suas experiências impressões. As questões apresentadas foram 

suscitadas a partir dos encontros vivenciados, desse jeito, boa parte das conversas foram 

dedicadas ao esclarecimento das práticas realizadas na Onda Dura, ao expor as minhas 

impressões, eu indagava qual era o entendimento que eles tinhas dessas mesmas experiências. 

Dessa forma, quando expus o estranhamento provocado pelas liberdades estéticas, ouvi quais 

eram as justificativas que permitiam a aceitação desse estado. Todas as vezes que eu 

apresentava um questionamento voltado a alguma das práticas, eles respondiam utilizando 

tanto as normas da Onda Dura quanto as suas próprias interpretações bíblicas. A questão do 

padrão estético foi explicada através de trechos e versículos retirados da bíblia. De modo 

semelhante, quando indaguei a aparente contradição no que diz respeito às práticas sexuais e 

posicionamento com relação às drogas e álcool, eles utilizaram, novamente, argumentos 

pautados no valores da Onda Dura e das suas leituras bíblicas. No entanto, essas respostas não 

foram unânimes como as referentes à questão da estética.  

Parte dos entrevistados consumiam álcool, mas, dizem que: “enquanto não bebe 

até ficar inebriados”, não há o menor problema. O álcool, segundo eles, é permitido enquanto 

houver moderação. Já outros entrevistados não consomem sequer uma única gota de álcool e, 

apesar de não afirmarem diretamente, são categóricos na sua recusa de consumi-lo. 

Outra questão colocada como aparentemente contraditória, é o posicionamento da 

igreja no que diz respeito à sexualidade dos seus membros. Nesse ponto, não houve a menor 

dissidência, não houve contradições ou racionalizações próprias: o sexo deve ser tratado como 

algo importante e, por isso, não ser praticado levianamente. Seguindo o mesmo tema, o 

homossexualismo é visto como sumamente errado e, ainda que não seja empregado nenhum 

discurso de repulsa ou incitação à violência, essa prática é terminantemente proibida.  

Ora, apesar de todos os entrevistados concordarem com a caracterização da Onda 

Dura enquanto sendo uma igreja “contemporânea”, eles não buscavam explorar práticas que 

rompessem com a tradição religiosa e social. Deixaram bem clara a sua satisfação com o que 

estava sendo vivenciado, com as relações desenvolvidas e os valores morais empregados. Não 
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buscavam ser tomados como sujeitos “modernos” e adeptos de certa permissividade moral, 

salvo o aspecto estético, estavam plenamente satisfeitos em defender valores semelhantes aos 

da sua família.  

Durante as conversas, pude observar que todos os entrevistados pertenciam a 

famílias com algum grau de religiosidade. O que acabava por provocar uma espécie de 

conflitos, uma vez que nem todos os familiares aceitavam a Onda Dura como sendo uma 

igreja legítima
42

. Outra constatação curiosa foi a de que muitos dos membros com quem 

conversei pertenceram a outras denominações mais tradicionais, contudo, decidiram 

frequentar a Onda movidos por conflitos nessas igrejas. Na Onda Dura encontraram uma 

realidade mais “tranquila” e, até certo ponto, menos burocrática e competitiva
43

.  

Outro fato que despertou a minha atenção se deu às escolhas dos locais que 

abrigaram as entrevistas. Eles nunca se repetiram. Para poder realizar as entrevistas, tive de 

me deslocar por vários bairros do Rio de Janeiro, percorrendo inúmeros quilômetros durante 

esse processo. Essa experiência me ajudou a perceber a pluralidade dos membros da Onda 

Dura, não só no que diz respeito às personalidades e escolhas estéticas. Os Sommas 

aconteciam num único bairro, mas os membros pertencem a diversos bairros e municípios. 

Ainda assim, eles se deslocam de bom grado para poder frequentar os eventos. Tamanha 

disponibilidade contribui para a percepção da importância atribuída à Onda Dura, uma vez 

que esse deslocamento não é realizado esporadicamente, mas de forma regular. Os Sommas 

acontecem aos domingos às dez da manhã. Ou seja, três horas de antecedência para percorrer 

um longo caminho. Não só estão dispostos a acordar cedo e percorrer longas distâncias 

regularmente. Os membros, em sua imensa maioria, são jovens, sexta-feira e sábados são dias 

que possibilitam o desfrute de situações altamente prazerosas, de interações pautadas quase 

que exclusivamente na obtenção de prazeres e sensações agradáveis. Apesar da possibilidade 
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 Isto é, como uma instituição que verdadeiramente aproxima os seus integrantes de Deus, muitos dos familiares 

eram incapazes de ver além dos piercings, tatuagens e extrema informalidade estética. 
43

 A Onda Dura não é uma exceção no que diz respeito a conflitos internos e à busca de poder e capital social 

(BOURDIEU, 2007). No entanto, as suas particularidades estruturais facilitam a existência de uma dinâmica 

mais “pacífica”. Não há uma cadeia hierárquica estruturando as relações dentro da igreja, não há papeis 

imbuídos de autoridades, uniformes ou títulos a serem obtidos e mantidos através de uma estrutura burocrática. 

Isto é, para além do pastor, todos os membros são iguais, e, ainda que haja aqueles que possuem maior influência 

devido ao tempo que pertencem à Onda ou mesmo devido ao seu carisma exacerbado, não há nomes específicos, 

o capital adquirido é diluído na medida em que não pode ser racionalizado e submetido a uma lógica comum, 
apenas apreendido pelos sujeitos que constituem aquele campo. 
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de explorarem esses dias ao dormir extremamente tarde e exaurirem toda a sua energia, optam 

por acordar cedo no dia seguinte para frequentar o Somma. Se sujeitam, ou a abrir mão desses 

prazeres, ou a “pagar um preço bem alto” para poder usufruí-los. Tudo para poderem 

participar dos Sommas, transformando essa prática numa rotina
44

.  
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 Talvez essa seja uma característica que ajuda a entender o porquê da maioria dos membros da Onda serem 

jovens. Conseguir acordar cedo e se deslocar grandes distâncias num dia associado ao descanso. Sujeitos mais 

velhos, com empregos mais estabelecidos e maiores responsabilidades podem encontrar mais dificuldades em 
sustentar essas práticas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos autores utilizados e das correntes teóricas apresentadas, busquei 

destacar certas dificuldades existentes nas relações sociais. Essas dificuldades podem ser 

observadas tanto na dimensão social quanto psíquica. Os sujeitos expostos a essa relações e 

práticas tem de desenvolver estratégias que, ao mesmo tempo, permitam a reprodução social e 

a manutenção da sua saúde mental. Kehl mostra as dificuldades enfrentadas na tentativa do 

sujeito de buscar uma nova temporalidade psíquica, uma nova forma de apreender a sua 

realidade e de atribuir valores à sua existência. Já Viana ilustra um cenário altamente 

competitivo, caracterizado pelo conflito constante e pela eterna necessidade do sujeito se 

manter resiliente e flexível.  

Essas duas autoras se aproximam ao abordar alguns dos obstáculos enfrentados no 

mundo contemporâneo, algumas das condições que moldam e estruturam os sujeitos. Os 

problemas enfrentados por uma vendedora discriminada por ser mulher e obrigada a passar 

fome e, ainda assim, se sentir uma leoa (VIANA. 2012), não deixa nada a desejar ao sujeito 

depressivo retratado pela psicanalista Maria Rita Kehl. Esses dois sujeitos vivem num mundo 

que não permite um único segundo de fraqueza. Pertencem a uma realidade que os compele a 

agir e a estar dispostos a dedicar todo o seu tempo e energia disponíveis. Se quiserem 

permanecer na dinâmica social, tem de ser capazes de consumir e, para poder fazê-lo, terão de 

se adaptar e resistir às mais variadas e intensas provações no mercado de trabalho.  

Estes sujeitos obrigados a resistir a tudo o que acontecer também devem estar 

dispostos a mudar. Não só tem de “sobreviver” às provações, também tem de ser capazes de 

se adaptar às contingências sociais, não podem se dar ao luxo de permanecer estáticos. A 

habilidade de resistir é insuficiente, é vital que eles consigam desenvolver a capacidade de ser 

flexíveis, de mudar e se adequar às mais diversas realidades. O movimento é constante, as 

demandas são voláteis e as obrigações inclementes
45

. 
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Um exemplo que ilustra essa volatilidade é dado por Viana. Ela narra um caso observado num reality show 

cujo objetivo era selecionar uma única modelo para assinar um contrato com uma marca famosa. Durante um 

dos processos de seleção, ela quase foi eliminada porque, segundo os jurados, ela era fria demais, recomendaram 

que ela se permitisse “sentir mais”. Uma semana depois, no processo de eliminação seguinte, ela foi eliminada 

por aparentar ser sensível demais, ela deveria ter sido capaz de manter a “cabeça fria” durante a competição. 
Percebe-se a imposição da mudança, ao mesmo tempo em que ela surge de forma não linear, demandando uma 
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Em meio a esses processos, há a constante afirmação de que é preciso não se 

importar com o outro que, numa seleção, há apenas concorrentes, não amigos. É preciso que 

esse sujeito não esteja só disposto a abrir mão do seu corpo e do seu tempo, ele também 

precisa abrir mão dos seus companheiros, precisa estar disposto a sacrificar tudo a qualquer 

momento
46

. Daí o interesse provocado em produções como 3%, ainda que exagerados pelos 

excessos dramáticos da indústria cultural, o processo de seleção pode ser observado
47

.  

A modernidade líquida acontece em meio a essa realidade. Os sujeitos submetidos 

a essas condições são levados a buscar apenas o seu prazer, a se afastar do outro e dos deveres 

que acompanham as relações humanas. São exortados a buscarem sensações solitariamente. 

Devem obter prazer, mas apenas de forma passageira. Devem lidar com o peso da sua 

mortalidade enquanto agem por si mesmos buscando o alento de novas experiências.  

O perverso puritano de Dufour é esse sujeito que, compelidos a obedecer aos 

ditames sociais, ultrapassa todos os limite morais. Ele não sente prazer ao contrariar as 

normas éticas, mas, por querer obedecer as normas sociais, se vê obrigado a ultrapassar todos 

os limites. O perverso puritano é o sujeito disposto a romper todas as barreiras na missão de 

obedecer as regras
48

.   

                                                                                                                                                                             

flexibilidade altamente variável, obrigando o sujeito a interpretar corretamente o que se espera dele e agir de 

acordo. 
46

 Nesse mesmo programa, uma das modelos foi eliminada e a justificativa encontrada foi a sua disposição de 

ajudar as suas concorrentes. A prova envolvia desfilar num local extremamente alto e, uma das concorrentes 

tinha grande pavor de altura. A eliminada a consolou e a ajudou a superar os seus medos. Resultado: foi 
eliminada e foi dito que, caso ela tivesse prestado atenção nela mesma, ela poderia continuar na competição. 

Curiosamente, a modelo consolada foi elogiada pela sua coragem de enfrentar os seus medos. 
47

 “É certo que, ao assistir um filme violento, o espectador se torna necessariamente violento: porém, isso põe 

em movimento um longo processo de aceitação da banalização da coisa mesma, cujo resultado é a perda da 

capacidade do espanto e da indignação do espectador, que passa a aceitar a violência como algo natural, não 

resultante de determinadas forças sociais e históricas. Para obter tal resultado, a televisão sabe que o espectador 

deve assistir não a um programa violento, mas a uma série infindável deles.” (AKCELRUD, ZUIN, VAZ, 2008, 

p. 119). 
48

 É interessante notar que Viana também dedica boa parte do seu livro ao relato de Primo Levi sobre o tempo 

passado num campo de concentração. Ela chama a atenção para a ideia de que os judeus que conseguiram 

sobreviver se sentiam culpados. Essa culpa era oriunda da forma como foram capazes de garantir a sua 

sobrevivência: obedecendo as regras. Obedeceram as normas impostas pelos nazistas, aceitaram executar 

exatamente aquilo que lhes era imposto. Os que sobreviveram não foram os melhores, mas sim os piores, aqueles 

que se submeteram às normas inumanas dos campos de concentração. De forma semelhante, o perverso puritano 

se sujeita a fazer o que for necessário na busca de obedecer as regras. Numa sociedade cujas regras estão ligadas 

diretamente à obtenção de prazeres e ao descaso com o outro, as práticas se aproximam perigosamente das 
defendidas pelo Marquês de Sade. 
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Ora, por mais desagradáveis que essas práticas possam ser, elas não são 

executadas mecanicamente. Não são empregadas por autômatos incapazes de apreender a 

realidade na qual se encontram e as conseqüências das suas ações. Assim como os 

personagens de Wallace, os sujeitos contemporâneos não são estúpidos. Vivem num tempo 

marcado pelo acesso à informação, cujo conhecimento é produzido num ritmo absurdo e 

tornado público. Esses sujeitos podem sabe exatamente quais são os motivos que 

contribuíram para o estado em que se encontram. Os sistemas peritos e as fichas simbólicas 

são alguns dos mecanismos que sustentam essas possibilidades, facilitando o acesso a todo 

esse saber. Ou seja, existem numa sociedade que lhes impõe uma série de dificuldades e 

desconfortos e, graças a todo esse saber, percebem
49

 que não são os únicos que passam por 

dificuldades, tem contato (ainda que indireto) diversas cultura, podem expandir o seu 

conhecimento e apreender milhões o porquê de viverem como vivem, tornando ainda mais 

complexa a sua existência. Visto que, torna-se mais difícil a naturalização das suas 

experiência quanto tem acesso a outras formas de existência.   

É nessa sociedade construída pela competição, individualização e altamente 

complexa que o sujeito contemporâneo deve existir
50

. Ele deve existir de forma líquida, 

construindo relacionamentos frágeis e efêmeros. Obedecendo aos imperativos sociais que o 

compelem a buscar pelo prazer individual. Impelido ao sacrifício e à uma competição 

selvagem. Obrigado a existir numa realidade que não dá valor à construção de 

relacionamentos. Uma sociedade que produz bilhões de Martíns e Marianas, mas, que 

diferentemente do filme, não possui um diretor inclinado a optar por um final feliz.  

As práticas, mecanismos e estruturas abordados até agora ajudam a compor a 

realidade social contemporânea. No entanto, não são os únicos elementos responsáveis pela 

sua existência. Há inúmeros aspectos que contribuem para a manutenção dessas condições 
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 Todavia, o acesso a toda essa informação não garante qualquer forma de emancipação ou mesmo desejo de 

mudança. O acúmulo de saber não é, por si só, um agente de mudança. Ele pode funcionar como um elemento 

que, ao proporcionar mais informações, torna ainda mais complexa a existência no mundo contemporâneo: 

“Penso que o marxismo, na verdade, continua a ser uma espécie de filosofia cartesiana em que se tem um agente 

consciente, que é o douto, a pessoa culta, e os outros, que não têm acesso à consciência. Falou-se demais em 

consciência, demais em termos de representação. O mundo social não funciona em termos de consciência; ele 

funciona em termos de práticas, mecanismos e assim por diante. Ao usarmos a doxa, aceitamos coisas em 

conhecê-las, e é a isso que se chama ideologia.” (BOURDIEU, 1996, p. 268) 
50

 “Viver na ‘sociedade de risco’ significa viver com uma atitude calculista em relação às possibilidades de ação, 

positivas ou negativas, com que somos continuamente confrontados, como indivíduos e globalmente em nossa 
existência social contemporânea.” (GIDDENS, 2002, p. 33) 



52 

 

específicas, da mesma forma que há tantos outros inúmeros aspectos que se opõem a essas 

condições. Isto é, as dinâmicas e movimentos sociais seguem uma trajetória altamente 

complexa e de difícil entendimento. Não apenas os sujeitos que as experimentam 

cotidianamente encontram dificuldades. A existência de inúmeras teorias e correntes de 

pensamento servem como evidência da dificuldade de se afirmar um caminho verdadeiro, de 

se postular uma área do saber que possa esclarecer todos os problemas que envolvem a 

realidade social. Há apenas o esforço constante de se buscar pequenos e breves vislumbres 

que possam facilitar, ainda que minimamente, a compreensão desses movimentos.  

O trabalho foi conduzido de forma a buscar um sutil vislumbre, uma pequena 

fagulha que possa ajudar a elucidar o porquê das relações sociais terem se desenvolvido de 

determinada forma. Há uma quantidade potencialmente infinita de possibilidades, um número 

indeterminado de movimentos que podem explicar esse desenvolvimento. Contudo, essa 

empreitada demanda não só uma quantidade de trabalho hercúlea, demanda do sociólogo um 

acervo teórico e cognitivo fora do comum.   

 Ora, esse trabalho não foi produzido com a pretensão de abordar essa questão 

diretamente. Após a breve exposição de certos aspectos sociais, não houve o esforço de se 

buscar uma solução ou um porquê. A merda apresentação desses aspectos foi suficiente para 

atender ao objetivo inicial do trabalho, isto é, ilustrar certas dificuldades existentes nas 

dinâmicas sociais, certos problemas enfrentadas, acabando por causar danos aos sujeitos 

(tanto no que diz respeito ao campo psíquico quanto ao social). Dessa forma, é apresentada 

uma situação bastante específica e, com ela, um problema. O enfretamento desse problema 

demanda uma série de condições que não podem ser cumpridas pelo trabalho. A 

complexidade presente nessas relações é intensa demais. Daí, na segunda metade, a utilização 

de uma pesquisa de campo. As observações empíricas propiciaram os enfrentamentos dos 

problemas manifestados na primeira parte, ao mesmo tempo em que serviram como uma 

espécie de “âncora”, como um recurso que impediu que o texto se perdesse em meio todas as 

complexidades com que se deparou.  

Giddens escreve que: 

Se não enxergamos que todos os agentes ocupam uma posição de apropriação em 

relação ao mundo social, que constituem e reconstituem em suas ações, deixamos de 

captar num nível empírico a natureza do empoderamento humano. A vida social 

moderna empobrece a ação individual, mas favorece a apropriação de novas 
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possibilidades; ela é alienante, mas ao mesmo tempo, de maneira característica, os 

homens reagem contra as circunstâncias sociais que acham opressivas. (Id, Ibidem, 

p. 163) 

Ou seja, a observação dos sujeitos e das suas práticas proporcionam o contato com 

aspectos que acabam por se perder em meio à teoria. A análise da forma como os membros da 

Onda Dura se relacionam entre si, com a igreja, a sua crença e aos demais campos sociais, 

possibilitam a observação de elementos que, de outra maneira, se perderiam.  

Numa instituição como a Onda Dura não apenas exerce a função de “âncora”. 

Essa igreja não é apenas uma instituição religiosa, ela carrega elementos que a colocam, 

simultaneamente, no lado tradicional e contemporâneo. Apesar do pouco tempo de existência 

e da juventude dos seus fundadores, ela não é composta simplesmente por sujeitos e práticas 

contemporâneas, eles não romperam com as práticas e valores tradicionais cristãos. A Onda 

Dura produziu uma síntese, uma instituição nova que pode abrigar sujeitos cujos estilos de 

vida não se encaixam à tradição cristã, ao mesmo tempo em que, ao abrir mão de algumas 

imposições, consegue fazer com que estes sujeitos se submetam a outras, Produzindo uma 

instituição cujas particularidades criam uma sensação de pertencimento nos seus membros: 

Outros podem tomar decisões sobre estilos de vida que os levam de volta na direção 

das autoridades mais tradicionais. O fundamentalismo religioso, por exemplo, 

oferece respostas claras sobre o que fazer numa época que abandonou as autoridades 

definitivas – que podem ser novamente conjuradas pela invocação das antigas 

fórmulas da religião. Quanto mais “inclusiva” uma determinada denominação 

religiosa, mais ela “resolve” o problema de como viver num mundo de múltiplas 

opções. Formas mais atenuadas de crença religiosa, entretanto, também podem 

oferecer apoio importante na tomada de decisões vitais significativas. (Id, Ibidem, p. 

133) 

Esses sujeitos encontram um espaço que permite a manutenção das suas 

idiossincrasias. Um espaço que os permite pertencer a algo maior do quês ao mesmo tempo 

em que são capazes de preservar certas particularidades comportamentais. No entanto, esse 

pertencimento não é obtido “gratuitamente”, esses sujeitos tem de pagar um preço, tem de se 

submeter às práticas e crenças defendidas pela Onda Dura. Até certo ponto, ela impõe 

comportamentos muito semelhantes aos de igrejas tidas como tradicionais. Ela é muito mais 

permissiva no que diz respeito à aparência, permitindo adereços (que em muitos lugares são 

proibidos), roupas informais e concentrado seus eventos em locais normalmente associados a 

práticas lúdicas. Já com relação à sexualidade ela não difere da tradição cristã, tampouco se 
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opõe ao que a sociedade define como imoral (consumo de drogas, palavrões, e qualquer 

comportamento que possa fugir minimamente do que é tido por “correto”)
51

. Dessa forma: 

O legalismo, que marca a doutrina do pentecostalismo clássico, cede lugar à 

tolerância a novos esquemas comportamentais. São rejeitadas a padronização e a 

regulamentação da aparência do crente, que visam afastá-lo do mundo e evidenciar, 

através de sinais externos, suas santidade. As igrejas neopentecostais recusam-se a 

padronizar e regular a imagem física dos fiéis. Algumas até estimulam a diversidade 

de etilos, gostos e modos de vida para superar os estereótipos. Subvertem, dessa 

forma, a identidade estética do cristão, afim de reduzir sua estigmatização e 

assegurar sua integração social. (DANTAS, 2010) 

A Onda Dura, ao não impor um código de vestimenta tradicional, facilita a 

integração dos seus membros nos meios seculares
52

, mas, ao mesmo tempo, mantém as 

demais práticas em voga. Ela elimina as imposições mais aparentes, mantendo apenas aquelas 

que não se manifestam imediatamente como religiosas
53

.  

Durante as discussões no GP fala-se bastante sobre o comportamento de cada um 

dos participantes. De forma direta quando cada um é levado a relacionar o seu dia-a-dia com o 

tema da discussão e indiretamente, através do contato regular, das conversas 

descompromissadas. Durante as interações do GP. É possível que se desenvolva um controle 

geral em diversos níveis. Num primeiro momento, há a figura do apascentador, do sujeito 

responsável por organizar e dar prosseguimento às atividades, cabendo a ele chamar a atenção 

de alguém se necessário. Contudo, essa é apenas uma forma, há outras manifestações mais 

sutis, como, por exemplo, através da conversas que acontecem durante as refeições e durante 

os jogos. Ali as experiências da semana são compartilhadas e, com elas, as impressões 

causadas. Outro fator que facilita os processos de controle é o fato do GP não possuir um 

horário de encerramento, dependendo do local, é possível durar um dia inteiro, permitindo 
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 Durante um dos GPs, em meio às discussões e brincadeiras, um dos participantes revelou a dificuldade em 

resistir à tentação de “colar” nas provas finais da sua faculdade, uma vez que essa prática é errada e, portanto, 

não deveria ser executada. 
52

 O constante esforço de buscar novos integrantes é provavelmente facilitado por essa característica. A não 

diferenciação imediata permite que os membros da Onda se relacionem sem carregar o estigma associado aos 

religiosos. 
53

 A Onda Dura pode não impor o código tradicional, mas isso não quer dizer ela não tenha um estilo estético 

próprio. Ela produz e comercializa camisas e bonés, distribui gratuitamente pulseiras e canetas, todos 

acompanhados pelo logotipo da Onda Dura. Durante os eventos é sempre possível encontrar sujeitos com algum 

item pertencente à Onda Dura. Contudo, eles estão em sintonia com a moda vigente, com exceção do logotipo, 
poderiam ser confundidos com peças adquiridas numa loja. 
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que os membros da Onda Dura permaneçam juntos e, por isso, continuem a empregar práticas 

próprias da Onda Dura, facilitando o processo de naturalização
54

. 

O sujeito que, segundo Bauman, percebeu que não há nenhum piloto no avião e 

que está sozinho, ganha um local ao qual pode pertencer quando começa frequentar essas 

reuniões. Ele não só encontra o prazer que lhe é tão importante, ele encontra um local que o 

aceita e o abriga, lhe é dado um propósito maior do que ele mesmo. Encontra companheiros 

que o tratam bem, pessoas que irão ouvir os seus problemas, um local que não só reúne essas 

pessoas, mas que também organiza eventos que, além de divertidos, os apresenta a mais novos 

companheiros. Tudo isso acontece enquanto ele não é obrigado a mudar a sua aparência, pode 

manter as suas tatuagens, piercings e se vestir da maneira que melhor lhe aprouver. 

A Onda Dura aparece como uma instituição que, além de permitir todas essas 

práticas, ainda produz uma sensação de identificação direta entre todos os membros: a imensa 

maioria é constituída por jovens. Ou seja, não só as práticas despertam interesse, os sujeitos 

com quem se interage pertencem a uma faixa etária similar, aumentando as experiências 

compartilhadas, uma vez que a sociedade lhes interpela de forma semelhante. Dessa mesma 

forma, há a possibilidade de se voluntariar para executar tarefas que irão auxiliar na 

manutenção da Onda Dura. Pode-se ajudar não só com doações financeiras
55

 e atraindo novos 

integrantes, há várias funções a ser desempenhadas. Durante o Somma, é preciso haver ao 

menos duas pessoas na entrada para receberem os participantes do evento, os fotógrafos não 

são pagos, são membros com formação em fotografia que até mesmo possuem as suas 

próprias câmeras, os técnicos de som também fazem parte da igreja, assim como a banda que 

se apresenta em todo Somma. Há também a necessidade de que existam indivíduos que 

possam ajudar na produção dos vídeos da Onda Dura. Além de olhar para todos os lados e ver 
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 “[...] o próprio da prática é, como propõe Pierre Bourdieu, obedecer a ‘uma lógica que se efetua diretamente 

na ginástica corporal’, sem passar pela consciência discursiva e pela explicitação que envolve a reflexão, ou seja, 

excluindo a apreensão contemplativa e destemporalizante da postura teórica.” (WACQUANT, 2002, p. 76) 
55

 A questão da contribuição financeira ganha um interesse especial devido ao público que constitui a Onda 

Dura. Os jovens normalmente não possuem estabilidade financeira, não dispõem de uma posição muito bem 

estabelecida no mercado de trabalho, reduzindo o seu potencial financeiro no que diz respeitos às ofertas e ao 

dízimo. Por um lado, essa conjuntura contribui para uma maior precariedade dos eventos, aumentando a 

necessidade da dedicação dos voluntários. Por outro lado, cria a necessidade de que os integrantes, caso queiram 

realmente ajudar a manter a Onda Dura, busquem empregos e situações que possibilitem o ganho de capital, 

tendo de administrar o dinheiro ganho, não podendo investir apenas em se mesmos e em prazeres supérfluos. 

Dessa forma, ao buscar formas de ganhar dinheiro, produzem formas de serem aceitos pela sociedade, agem 
como sujeitos típicos e, portanto, ganham uma função e um papel no tecido social. 
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pessoas parecidas, os membros também podem participar diretamente da produção e ajudar a 

manter a igreja através do seu trabalho e dedicação
56

. 

 Muitas dessas tarefas giram ao redor de atividades tipicamente 

contemporâneas. Umas das suas principais formas de divulgação é através do conteúdo online 

que produz. No seu canal do YouTube, não se encontram apenas gravações dos cultos, 

encontra-se shows, clipes das bandas da Onda Dura, paródias de músicas famosas, entrevistas, 

testemunhos e até mesmo vídeos de comédia (todos com conteúdo cristão). Essa abordagem 

chama a atenção do público jovem acostumado com produções desse gênero
57

.  

Não é apenas dessa maneira que se manifestam as características contemporâneas 

da Onda Dura. Ela também não é alheia à flexibilidade, a demandar total dedicação dos seus 

membros. O pastor Elói, após se mudar de Santa Catarina par ao Rio de Janeiro e 

implementar o as bases da Onda Dura, disseminando o seu “DNA”, retornou para Joinvile 

para trabalhar diretamente na matriz. Essa viagem não foi uma surpresa, desde a sua chegada 

no Rio sabia que a sua estadia era temporária. De forma a expandir as suas filiais e a abranger 

mais estados e cidades, a Onda Dura possui pastores dispostos a viajar e morar em qualquer 

lugar do Brasil. Dessa forma, o pastor Elói sabe que, a qualquer momento, pode ser abordado 

a e convidado a mudar se novamente
58

. 

Uma instituição como a Onda Dura cria práticas que se opõem diretamente a 

alguns dos problemas apresentados. Através das suas particularidades enquanto igreja 
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 A Onda Dura do Rio de Janeiro possui pouco mais de um ano de existência, ela inda está desenvolvendo. Essa 

situação demanda trabalho constante, tanto para permitir o seu crescimento quanto para impedir que ela decaia. 

Assim sendo o trabalho voluntário assume um papel ainda mais relevante. Os voluntários percebem que, é 

através do seu trabalho e da sua dedicação que a Onda Dura pode se manter, tem a oportunidade de ajudar a 

construir algo com outras pessoas, a compartilhar o cuidado de algo que os ultrapassa. 
57

 “As igrejas neopentecostais adotaram a linguagem eletrônica e virtualizada, própria da sociedade 

contemporânea, para garantir sua sobrevivência e permanência em meio à racionalidade tecnológica. Recursos 

técnicos sofisticados, tecnologia altamente avançada, mídia eletrônica, estratégias de publicidade e marketing e 

produção de imagens fazem parte do sistema simbólico dos novos empreendimentos neopentecostais.” 

(DANTAS, 2010) 

 
58

 É interessante levar em consideração que ele é casado. A sua esposa aceitou se mudar de Santa Catarina para o 

Rio de Janeiro e depois retornar à região sul. Durante um dos GPs ele revelou que, enquanto namorava, ele havia 

deixado claro que uma das condições para eles se casarem seria ela estar disposta a se deslocar em com ele pelo 
país. 
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contemporânea, ela se configura como um espaço que desbanaliza
59

 a existência do indivíduo, 

que dá um sentido ao mesmo tempo em que disponibiliza práticas a serem executadas 

regularmente. Não apenas isso, a Onda Dura cria esse ambiente sem fazer com que o 

indivíduo tenha de abrir mão completamente do seu estilo de vida. Ela dá uma opção não 

excludente, há a possibilidade de frequentá-la regularmente e atender às suas regras e, ainda 

assim, se relacionar com amigos que não pertençam ao meio religioso. Como instituição 

contemporânea, ela produz mecanismos que se adaptam às necessidades atuais, contudo, ela 

não abre mão da tradição, não rompe o seu vínculo com o cristianismo e os dogmas por eles 

defendidos:   

Se no ambiente cultural de hoje diversos e heteróclitas estruturas religiosas 

produtoras de sentido podem coexistir competindo, coabitar crescendo umas 

sobre as outras ou contra as outras, se conseguem até mesmo ser tolerantes a 

maior parte do tempo não obstante os surtos de conflito mais agudo, é 

precisamente porque uma secularização onívora perpassa a sociedade de 

cabo a rabo, ainda que em ritmos desiguais, reduzindo os sistemas espirituais 

e as experiências sobrenaturais a ofertas de serviços pessoais ao alcance da 

mão de qualquer um que se sinta interessado, necessitado ou simplesmente 

curioso. Mesmo aqueles intelectuais que consideram a necessidade do 

sagrado, ou do sobrenatural, como uma invariante da condição humana hão 

de convir que existem atualmente mil formas e modos de satisfação dessa 

alegada necessidade metafísica e a escolha das formas é livre, dependendo 

ou da preferência de cada qual, ou da estrutura da oferta, ou da oportunidade, 

ou de uma série de outras contingências mais prosaicas. (PIERUCCI, 2006) 

Essa pluralidade e fluidez são características de uma sociedade líquida, de uma 

sociedade que isola os seus sujeitos, os transformando em indivíduos cujo único propósito é o 

prazer. Essas características que são fundamentais para a formação do desconforto oriundo da 

liquidez, também são vitais para a formação de instituições como a Onda Dura.  

Ora, esse caráter duplo revela não só uma das causas que criam tamanha 

complexidade no tecido social, revelam também novas possibilidades. Os mesmos processos 
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 “Finalmente, o salão de boxe é o vetor de uma desbanalização da vida cotidiana, porque ele faz da rotina e da 

remodelagem corporais o meio de acesso a um universo distintivo, em que se misturam aventura, honra 

masculina e prestígio. O caráter monástico, senão penitencial do ‘programa de vida’ do pugilismo faz do 

indivíduo sua própria arena de desafio e convida-o a descobrir a si mesmo, ou melhor, a produzir a si mesmo.” 

(WACQUANT, 2002, p. 33) Ainda que as práticas sejam completamente diferentes (sem sequer entrar na 

questão histórica e social), essas duas instituições contribuem para a desbanalização da vida cotidiana, agem de 
forma diferente, mas imbuem o sujeito de um valor que falta às sociedades as quais eles pertencem.   
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nos quais foram detectados problemas e desconfortos (sociais e psíquicos), exibira,m 

mecanismos que produzem formas que antagonizam essas condições.  

O estudo empírico da Onda Dura possibilitou a observação tanto dos problemas 

apontados quanto de possíveis alternativas. As entrevistas proporcionaram um pequeno 

vislumbre de o porquê a igreja continuar a se expandir de forma tão intensa, do porquê se 

fazem necessários meios que produzam, nos sujeitos, sentidos.. Que ajam como um espaço 

agregador e que possa ser usados como referências (estéticas, morais e comportamentais).  
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