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RESUMO 

 

O crescimento do número de igrejas evangélicas no Brasil, embora seja um fenômeno 

relativamente recente, já apresenta reflexos nos meios de comunicação de massa e em 

produtos da cultura como o cinema nacional.  Diante disso, o presente trabalho propõe um 

estudo investigativo das representações do evangélico em obras cinematográficas brasileiras a 

partir do levantamento e observação de filmes realizados entre 1998 e 2008. Para tanto, se 

observa como os elementos da linguagem cinematográfica configuram essas representações e 

as possíveis relações que estas estabelecem com o contexto no qual os filmes são produzidos. 
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ABSTRACT 

 

The growth of the number of evangelical churches in Brazil, even so either a relatively recent 

phenomenon, already presents consequences in the medias of mass and in products of the 

culture as the national cinema.  Ahead of this, the present work considers a investigative study 

of the representations of the evangelic in Brazilian cinematographic workmanships from the 

survey and comment of films carried through between 1998 and 2008. For in such a way if it 

observes as the elements of the cinematographic language configure this representation and 

the possible relations that it establishes with the context in which the films are produced.   
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1. INTRODUÇÃO  

 

A ascensão do segmento evangélico no Brasil é notória. Com o crescimento do número de 

evangélicos no país e a repercussão das igrejas nos meios de comunicação de massa, produtos da 

cultura como o cinema nacional passam a trazer em suas narrativas representações do que seria o 

evangélico no contexto brasileiro. Diante disso, o presente trabalho tem como proposta analisar filmes 

do cinema nacional contemporâneo a partir da consideração deste produto cultural como potencial 

veículo de representação do evangélico. 

A abordagem de temas relacionados à expansão do segmento evangélico no Brasil de caráter 

relativamente recente nas áreas de ciências humanas e das pesquisas em comunicação, mas desde o 

crescimento dos evangélicos no país e sua inserção nos meios de comunicação de massa, percebe-se 

uma ascensão gradativa pela escolha de temas inseridos na interface comunicação-religião.  

Mediante a visibilidade que os evangélicos alcançaram nos meios de comunicação, produções 

da cultura também passaram a representá-los, até como forma de estar em sintonia com o contexto 

brasileiro. O cinema, como um exemplar dessas produções, traz consigo, através de sua estrutura 

narrativa e em conformidade com o seu gênero, diversas representações da cultura brasileira, inclusive 

de segmentos religiosos, como os evangélicos.  

A questão, contudo, não se resume à representação em si mesma, mas abrange a forma como ela 

é feita e as implicações que ela tem sobre a realidade social. O que se percebe no contexto brasileiro é 

que, embora os evangélicos tenham conquistado espaços próprios de expressão nos meios de 

comunicação, a forma como se apresentam as suas representações nas outras emissoras de televisão 

revelam uma tendência a interpretações depreciativas. Semelhantemente ocorre nos filmes.  

Ao apresentarem as características mais exóticas evidenciadas no contexto midiático, 

suprimindo elementos do contexto histórico e social, o cinema tende a reproduzir representações 

reducionistas e, sob certos aspectos, pejorativas do evangélico podendo gerar implicações como a 

deslegitimação simbólica e política desse segmento religioso perante a sociedade e até mesmo 

contribuindo para disseminação de novos preconceitos. 

Soma-se aos fatores apresentados, uma inquietação de ordem subjetiva e que está relacionada ao 

fato de a proponente dessa pesquisa ser membro de uma igreja batista – igreja de raiz protestante, 

logo, evangélica – e perceber que, parte das representações veiculadas através do cinema, entra em 

conflito com as práticas e costumes característicos desse segmento religioso. 

Deste modo, a partir da seleção e análise comparativa de filmes do cinema nacional 

contemporâneo, produzidos no período situado entre 1998 e 2008, pretende-se realizar um estudo 



investigativo acerca da forma como as representações se estruturam no cinema brasileiro e que tipo de 

relação elas estabelecem com o seu contexto de produção. 

Para tanto, a construção desse trabalho implicou na passagem das seguintes etapas: seleção de 

filmes do cinema nacional com a presença de personagens evangélicos e suas respectivas 

representações; estudo sobre a inserção histórica da religião protestante no contexto social brasileiro e 

descrição das possíveis relações entre as representações cinematográficas e aquelas oferecidas pelos 

meios de comunicação de massa.  

Conforme essas etapas, o levantamento bibliográfico também pode ser dividido em três 

subáreas temáticas: os elementos da linguagem cinematográfica; a presença do evangélico no Brasil e 

o processo de construção das representações sociais. Como parte dos procedimentos metodológicos 

adotados houve a seleção e leitura das referências bibliográficas, seguida de uma análise comparativa 

dos filmes selecionados com ênfase na observação da forma como o personagem evangélico é 

construído. 

A primeira parte desse trabalho faz um breve retrospecto acerca da história dos evangélicos no 

Brasil e o modo como eles estão inseridos nos meios de comunicação. Na seqüência, a abordagem do 

tema envolve a explicitação de conceitos relacionados à noção de representação, a fim de compreender 

a partir de quais mecanismos se estrutura a representação do evangélico no cinema nacional. 

Considerados esses pressupostos, a terceira parte faz uma análise dos filmes selecionados com base na 

representação que cada um deles traz a respeito da religião de origem protestante. Por fim, as 

considerações finais, avaliam as possíveis implicações que essa construção tem sobre a imagem do 

evangélico no contexto brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EVANGÉLICOS NO BRASIL 

 

As primeiras igrejas evangélicas no Brasil datam da segunda metade do século XIX e a difusão 

de suas idéias tem origem no período da colonização. Desde o seu surgimento, essas igrejas têm como 

principal característica e aspecto comum o estudo rigoroso da Bíblia. Com as mudanças provenientes 

da Reforma Protestante, como a tradução dos textos bíblicos, a leitura das Escrituras por um maior 

número de pessoas, e, por conseguinte, o acesso ao seu conteúdo, surgiu a possibilidade do 

aparecimento de diferentes denominações religiosas mesmo dentro de um mesmo segmento: o 

protestante.  

O termo “evangélico”, embora se refira à vertente religiosa que tem origem na Reforma 

Protestante, adquiriu uma complexidade maior com a diversificação de igrejas no interior do 

segmento. Assim, embora as diferentes denominações existentes reservem elementos em comum 

como a crença em um único Deus, a Bíblia como única regra de fé e conduta, elas podem apresentar 

entre si diferenças significativas em relação à doutrina e costume. Uma diversidade que advém desde 

os primórdios do movimento da Reforma e que continua em processo de multiplicação. Das igrejas 

que descendem diretamente do movimento religioso ocorrido na Europa, pode-se fazer menção, 

primeiramente, à Igreja Luterana e a Anglicana. Já outras, são frutos de dissidências ainda ocorridas 

no continente europeu como a Batista, Presbiteriana e Metodista. Outras remetem às pentecostais dos 

Estados Unidos como a Assembléia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Definitivamente já não 

é coerente referir-se aos evangélicos como um grupo homogêneo.  

Essa natureza diversificada da religião protestante, ao mesmo tempo em que encerra um 

confronto direto com a unidade da Igreja Católica, está relacionada a uma concepção comum entre às 

igrejas desse segmento. Trata-se da concepção de “sacerdócio universal”, princípio a partir do qual 

cada participante da igreja é um pastor em potencial, o que, na prática, dá margem a uma criação quase 

diária de novas igrejas. Assim, no Brasil, acabam prevalecendo denominações de origem local, com 

características relacionadas aos recursos materiais e simbólicos da sua zona de atuação.  

O crescimento do segmento de igrejas evangélicas propõe uma nova visão acerca dessa vertente 

religiosa. Ela deixa de ser um elemento estranho à cultura brasileira e passa a ser um fator de 

significativa influência na dinâmica social. Assim, os fatores que tornam importante a pesquisa sobre 

evangélicos no Brasil, podem ser resumidos em: 

• O crescimento do número de evangélicos na América Latina; 

• A visibilidade nos meios formais e informais de comunicação; 

• O impacto no campo religioso; 

• Presença na vida pública e repercussão de seus hábitos na cultura e na política; 



• Inserção em regiões consideradas inacessíveis. 

 

2.1. AS POSSÍVEIS ORIGENS 

O protestantismo chegou ao Brasil por meio de viajantes europeus ainda durante o 

período colonial. Relata-se que o primeiro culto protestante no Brasil teria ocorrido em 1557, 

como parte de uma missão francesa enviada por João Calvino. Contudo, a entrada de 

diferentes correntes do movimento protestante só ocorreu de forma mais significativa, com a 

vinda da família real portuguesa ao Brasil (1808) e a abertura dos portos às nações amigas 

(1811).  

Na época em que Portugal colonizou o Brasil, a relação entre a Igreja e o Estado naquele país 

era governada pelo regime de padroado, em que a Igreja de Roma concedia ao governante relativo 

controle sobre a Igreja. Como desdobramento dessa estrutura, o processo de colonização do Brasil foi 

resultado de uma ação conjunta entre o Estado e a Religião. E, mesmo o catolicismo apresentando uma 

unidade quanto à sua origem, ao chegar ao Brasil, a religião se desenvolveu de maneira a formar duas 

vertentes diferenciadas: uma mais informal, praticada nos arredores da “casa grande” por escravos e 

senhores, e outra, mais disciplinada e formal, característica dos centros urbanos.   

Em meados dos séculos XVI e XVII, o Brasil sofreu invasões de outras nações européias, como 

França e Holanda, que traziam com seus viajantes uma nova corrente religiosa em ascensão na 

Europa: o protestantismo. Após as sucessivas invasões estrangeiras, o Brasil permaneceu quase dois 

séculos em isolamento. Somente a partir de 1808, com a chegada da família real ao Rio de Janeiro e a 

abertura dos portos às nações amigas, é que a entrada de imigrantes europeus voltou a ser permitida.  

Com a Constituição de 1824, o catolicismo foi instituído como religião oficial. Os imigrantes, a 

princípio, sofreram forte oposição à afirmação de seu credo, contudo, uma conjunção de fatores 

permitiu a difusão do pensamento liberal entre intelectuais e políticos, culminando na reformulação 

dos direitos e garantias concedidos a outros credos e religiões. Assim, em 1891, a primeira 

Constituição Republicana não só confirmava a separação entre a Igreja e o Estado, como declarava a 

plena liberdade de culto, o casamento civil obrigatório e a secularização dos cemitérios.  

A Igreja Católica foi posta num mesmo patamar de outros grupos religiosos. Apesar disso, em 

1925, foram propostas emendas à constituição que dariam reconhecimento oficial à Igreja Católica 

como a religião dos brasileiros e permitiriam a educação religiosa nas escolas públicas. Mesmo sob 

oposição dos protestantes, maçons, espíritas e da imprensa, um decreto no governo de Getúlio Vargas 

permitiu o ensino religioso nas escolas. Por fim, a Constituição de 1934 incluiu todas as exigências 

católicas, sem oficializar o catolicismo. 



Conforme a sucessão dos fatos históricos pode-se dividir a chegada dos protestantes no Brasil, 

em duas modalidades: o protestantismo de imigração ou estrangeiro e o protestantismo de propaganda, 

missionário ou brasileiro. O primeiro grupo era formado por missionários que se organizavam em 

igrejas com a finalidade de atender às suas próprias necessidades espirituais realizando cultos em 

língua estrangeira e sem caráter propagandístico. Já o segundo era composto por missionários 

representantes de missões estrangeiras ou vendedores de Bíblia – chamados de colportores – e se 

baseava na incorporação de elementos nacionais (TEIXEIRA, 1975, p.30). Entre as traduções da 

Bíblia para o português, havia duas versões correntes no país: uma de cunho protestante, feita pelo 

Rev. João Ferreira de Almeida (1628-1691), e outra católica, de autoria do padre Antônio Pereira de 

Figueiredo (1725-1797). 

Considerando a sua origem histórica, as igrejas evangélicas descendem de um mesmo 

movimento ocorrido no século XVI, que ficou conhecido na Europa Ocidental como Reforma 

Protestante. Teólogos e clérigos, ao perceberem alguns desvios da Igreja Católica quanto à 

observância de seus princípios fundamentais – como venda de indulgências, prática da 

sodomia – propuseram uma reforma à Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse mesmo 

contexto, a palavra “protestante” foi usada para apelidar o grupo de pessoas que se opunham 

ao Édito de Worms (1529) que proibia crer e ensinar as doutrinas de Martinho Lutero nas 

regiões do  Império Romano-Germânico. Surgem a partir daí, as Igrejas Protestantes, que no 

Brasil são também conhecidas como Igrejas Evangélicas, pois fundamentam a sua fé no 

Antigo e Novo Testamento da Bíblia, o qual inclui os chamados “evangelhos”.  

Com o passar dos anos, todas as igrejas que seguem a esse costume, mesmo aquelas 

cuja origem não está relacionada ao período da Reforma – a exemplo da Igreja Universal do 

Reino de Deus – são consideradas evangélicas, haja vista que concordam em alguns pontos 

fundamentais, como: 

• A Bíblia como única fonte de doutrina e interpretada por regras históricas e 

lingüísticas; 

• A salvação como dom gratuito de Deus alcançado mediante a fé e não como 

conseqüência das obras; 

• A salvação da alma por meio de Jesus Cristo; 

• Merecimento das promessas descritas no Antigo Testamento.  

De acordo com as diferenças de origem, doutrina e costume, pode-se dividir a religião 

protestante em duas grandes vertentes: os protestantes históricos e os pentecostais. Os primeiros 

surgiram na Reforma ocorrida na Europa, em meados do século XVI, enquanto os outros têm a sua 



origem nos Estados Unidos, no século XX.  Além da distinção quanto à origem, essas duas vertentes 

reservam algumas diferenças quanto às ênfases doutrinárias. 

 

2.2. PROTESTANTISMO HISTÓRICO NO BRASIL (1889-1964)  

Antes mesmo do seu processo de expansão no Brasil, a igreja evangélica, já possuía uma 

variedade de denominações1 de modo que, desde os seus primeiros anos no país, era notável a 

presença de diferentes representantes da religião protestante: metodistas, batistas, presbiterianos, entre 

outros. Segundo artigo de Márcia Liberal (2004), em meados da década de 1940, a criação de novos 

ministérios independentes aumenta a diversidade de denominações existentes no país. A expressão da 

igreja evangélica torna-se mais complexa. Apesar disso, somente em 1960, os evangélicos passam a 

ser percebidos não só numericamente, mas também como uma alternativa religiosa frente à tradição do 

catolicismo.  

Considerando a complexidade e diversidade galgada por esse segmento religioso, para fins de 

compreensão, adotar-se-á nessa pesquisa a divisão dos protestantes conforme a sua ordem de chegada 

no Brasil. Um itinerário que utilizou como fundamentação o artigo “Breve História do Protestantismo 

no Brasil” de Alderi de Matos (2009)2. 

Primeiro grupo de missionários protestantes a chegar ao Brasil, os metodistas tentam fixar-se no 

Rio de Janeiro em 1835. A primeira igreja é fundada em 1876. Entre os ramos da igreja metodista, o 

maior e o mais antigo é a Igreja Metodista do Brasil. Sobressai também a Igreja Metodista Livre, 

introduzida com a imigração japonesa, e a Igreja Metodista Wesleyana, de influência pentecostal, 

estabelecida no Brasil em 1967.  

A Igreja Luterana tem origem com Martinho Lutero, que redigiu 95 teses em oposição aos 

desvios da Igreja Católica de então e fixou na porta da Igreja de Wittemberg. O discurso impactou de 

tal maneira o contexto religioso da época que engendrou o movimento conhecido como Reforma 

Protestante. As primeiras comunidades luteranas eram formadas por imigrantes alemães que se 

estabeleceram no Brasil a partir de 1824. Das correntes luteranas, a maior e mais antiga no Brasil é a 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil (1954) seguida da Igreja Evangélica Luterana do 

Brasil, vinda dos Estados Unidos.  

                                                           
1 Refere-se ao nome ou título atribuído a uma igreja em conformidade com a sua doutrina. No segmento 
evangélico ainda que se perceba a existência de elementos comuns entre as igrejas, a liberdade de interpretação 
nas Escrituras pode conduzir ao surgimento de diferentes doutrinas, ou seja, costumes, práticas religiosas. Essa 
diferença, na medida em que não é segregadora, favorece o fortalecimento desse segmento religioso, mas pode, 
por outro lado, dar margem a generalizações sobre a diversidade que o termo evangélico abarca. 

2
MATOS, Alderi Souza de. Breve História do Protestantismo no Brasil. Disponível 

em:<http://www4.mackenzie.br/6994.html> Acesso em: 08/06/2009. 



A Igreja Presbiteriana do Brasil é fundada em 1863, no Rio de Janeiro, pelo missionário norte-

americano Ashbel Simonton. Maior ramo da igreja presbiteriana do país. Em 1903 surge a Igreja 

Presbiteriana Independente como uma denominação totalmente nacional, sem qualquer vinculação 

com igrejas estrangeiras. Há ainda outros grupos, como a Igreja Presbiteriana Conservadora (1940) e a 

Igreja Presbiteriana Unida do Brasil (1966). Outra dissidência dessa denominação é a Igreja 

Presbiteriana Fundamentalista que surgiu a partir de uma campanha contra o “modernismo” na igreja. 

Atualmente, os presbiterianos mantêm na capital paulista uma das mais importantes universidades do 

Brasil, a Mackenzie. 

Os batistas chegam ao Brasil após a Guerra Civil Americana e se estabelecem no interior de São 

Paulo, em Santa Bárbara d'Oeste, onde fundam a primeira igreja, em 1871. Enquanto os primeiros 

eram apenas imigrantes, o grupo subseqüente é composto por missionários e, em 1881, organizam a 

primeira Igreja Batista do Brasil, em Salvador (BA).  

Outras igrejas são: a Igreja Congregacional, que é conhecida por ser a primeira denominação 

brasileira inteiramente nacional e a Igreja Episcopal a princípio vinculada à Igreja Anglicana, mas que 

obteve a sua autonomia em 1965.  

Na década de 60 dois fatos influenciaram no curso das igrejas evangélicas no Brasil: o Concílio 

Vaticano II (1962-65), que marcou a abertura aos protestantes e a instauração do regime militar no 

Brasil. Esse período foi marcado pelo rompimento da relação de muitas igrejas evangélicas com as 

missões norte-americanas que as originaram e a maior autonomia.  

 

2.3. PROTESTANTISMO PENTECOSTAL3  

A primeira ocorrência do pentecostalismo no Brasil foi em 1910, através de dois 

missionários suecos que se estabeleceram no norte do país e fundaram a primeira Igreja 

Assembléia de Deus. Essa denominação se expandiu de tal maneira, que já constitui o 

segundo maior grupo religioso do país. Outra igreja contemporânea ao seu surgimento é a 

Congregação Cristã, fundada por um italiano, na capital paulista. Relata-se que, em ambos os 

casos, os missionários europeus se converteram ao pentecostalismo ainda nos Estados Unidos 

e, de lá, vieram evangelizar no Brasil. Entre as principais características desses grupos na 

época de seu surgimento estavam: o anticatolicismo, o radical sectarismo e ascetismo de 

rejeição do mundo.  

                                                           
3 A palavra “pentecostal”, no contexto do cristianismo, tem relação com a experiência vivida pelos apóstolos 

após a ascensão de Jesus. Conforme os escritos da Bíblia foi um momento em que houve a descida do Espírito 

Santo em línguas de fogo, marcando o dia como “Dia de Pentecostes”.  

 



O segundo grupo de igrejas implantado no Brasil começou na década de 1950, quando 

dois missionários norte-americanos da International Church of The Foursquare Gospel 

integrando Cruzada Nacional de Evangelização fundaram em São Paulo a Igreja do 

Evangelho Quadrangular (1953). Essa nova fase do pentecostalismo no Brasil apresentava a 

influência de movimentos com ênfase teológica na cura divina e expulsão de demônios. São 

contemporâneas à sua origem as igrejas: Brasil Para Cristo (1955), Deus é Amor (1962) e 

Casa da Bênção (1964). Nesse período, várias igrejas protestantes de cunho tradicional 

acabam incorporando algumas influências do movimento pentecostal gerando as “igrejas 

renovadas”, como por exemplo, a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Cristã Maranata e a 

Convenção Batista Nacional. 

No século XX, em muitos países, os pentecostais passaram a constituir a grande maioria dos 

evangélicos.  E essa expansão resultou de uma conjuntura de fatores, dentre eles, os grandes 

“avivamentos” nos Estados Unidos e o metodismo de João Wesley. Logo, o movimento difundiu-se 

para outras cidades norte-americanas e para outros países, inclusive, o Brasil. Com base em ensaio 

escrito por Paul Freston (1994) apud MATOS (2009), o processo de implantação e crescimento da 

religião protestante no Brasil pode ser dividida em três momentos, conforme o texto a seguir.  

  

2.3.1. Primeira Fase (1910-1940): Primeiras igrejas  

Esse primeiro momento foi marcado pela ascensão de duas denominações: a Congregação 

Cristã no Brasil (1910) e a Assembléia de Deus (1911). A primeira foi fundada por Luigi Francescon 

(1866-1964), um italiano que foi membro da Igreja Presbiteriana Italiana, em Chicago, e que aderiu ao 

movimento pentecostal (1907). Em visita ao Brasil, realizou atividades junto aos imigrantes italianos 

de São Paulo e Santo Antonio da Platina, no Paraná, locais onde se fundaram posteriormente as 

primeiras igrejas. Após alguns anos estar restrita à comunidade de italianos, a igreja, como forma de 

garantir a sua sobrevivência, passou a trabalhar também com brasileiros.  

Já a Assembléia de Deus chegou ao Brasil por meio de dois suecos de origem batista, Gunnar 

Vingren (1879-1933) e Daniel Berg (1885-1963), que de forma semelhante a Luigi Francescon, 

residiam nos Estados Unidos e se converteram ao pentecostalismo. Atendendo a um “chamado” para 

trabalhar no Brasil, os dois obreiros se instalaram em Belém do Pará, e passaram a freqüentar uma 

igreja batista, cujo pastor também era de nacionalidade sueca. Meses depois, a mensagem de 

influência pentecostal provocou uma divisão na igreja, gerando essa nova denominação.  

Durante quase 40 anos, essas eram as igrejas protestantes de maior expressão no país. 

Atualmente, a que continua em franco crescimento é a Assembléia de Deus.  

 



2.3.2. Segunda fase (1950-1960): Fragmentação e surgimento de novos grupos  

Em meados da década de 50, o processo de fragmentação no interior do segmento pentecostal se 

intensificou, com destaque para o surgimento de três grandes denominações: Igreja do Evangelho 

Quadrangular, a Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo e a Igreja Pentecostal Deus é 

Amor. As igrejas da segunda fase tiveram como fator favorável para o seu crescimento o processo de 

urbanização das cidades e a estruturação de uma sociedade de massa com o advento de meios de 

comunicação como o rádio.  

A Igreja do Evangelho Quadrangular teve início nos Estados Unidos através da atuação da 

evangelista Aimee McPherson (1890-1944) e chegou ao Brasil, em 1951, na pessoa de Harold 

Williams, ex-ator de filmes de faroeste, que fundou a primeira igreja em São Paulo. Desde a sua 

implantação, a Igreja continua em crescimento e tem como característica peculiar, em relação às outras 

igrejas pentecostais, a presença de mulheres no exercício pastoral.   

A história de origem da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo se confunde com a 

anterior, pois entre os primeiros pastores da Igreja Quadrangular brasileira – diga-se de passagem, um 

ex-evangelista da Assembléia de Deus – ao organizar a campanha “O Brasil Para Cristo”, se separa da 

Igreja do Evangelho Quadrangular e funda, em 1956, a sua própria.  

Nesse mesmo período, em 1962 surge a Igreja Deus é Amor, fundada por David Miranda, um 

agricultor paranaense que ao chegar a São Paulo se converteu numa igreja pentecostal e iniciou seu 

próprio ministério na região de Vila Maria. Em 1979, pouco mais de dez anos, foi o responsável pela 

inauguração de um templo com capacidade para dez mil pessoas, um dos maiores do Brasil.  

 

2.3.3. Terceira fase (1970-1980): Ascensão do neopentecostalismo 

Com o processo de urbanização e modernização do país, principalmente na área das 

comunicações, o final da década de setenta vivenciou o momento de maior crescimento das 

igrejas do segmento evangélico. Essa expansão, contudo, vem acompanhada da ascensão de 

uma nova vertente dentro do variado leque de religiões evangélicas. Trata-se do 

neopentecostalismo, que como o nome sugere, trazia a proposta de mudanças para o 

tradicional pentecostalismo. Mudanças que, coincidentemente ou não, favoreceram a 

adaptação da igreja à cultura urbana influenciada pela utilização dos meios de comunicação. 

Entre as igrejas mais conhecidas dessa nova vertente estão: a Igreja Universal do Reino de 

Deus (1977), Igreja Internacional da Graça de Deus (1980), Comunidade Evangélica Sara 

Nossa Terra (1976), Igreja Apostólica Renascer em Cristo (1985), entre muitas outras. É 



também nessa década que mesmo a Igreja Católica no Brasil começa a sofrer influência dos 

movimentos pentecostais através da Renovação Carismática Católica4. 

O movimento neopentecostal acabou adquirindo importância no cenário evangélico tanto pela 

repercussão causada na sociedade e, por conseqüência, pela visibilidade nos últimos anos, fora e 

dentro dos meios de comunicação. Um fenômeno com impactos que afetam não só a sociedade como, 

inclusive, as outras igrejas evangélicas do Brasil. Muitas igrejas evangélicas pertencentes a outras 

vertentes – como as protestantes históricas e pentecostais – têm perdido membros para o 

neopentecostalismo, ou até mesmo, se rendido aos novos métodos para não perder os seus fiéis. Diga-

se de passagem, que, embora as igrejas neopentecostais sejam reconhecidas como cristãs e 

evangélicas, elas “apresentam desvios ou distorções em seus ensinos e práticas que as afastam do 

cristianismo histórico em alguns aspectos e que, mais especificamente, as põem em conflito com a fé 

reformada” (MATOS). 

O impacto do segmento neopentecostal sobre as outras igrejas também é conhecido como 

“renovação”. Um movimento que produziu divisões em diversas igrejas históricas, gerando grupos 

como a Igreja Batista Nacional, a Igreja Metodista Wesleyana e a Igreja Presbiteriana Renovada, 

promovendo também o aparecimento da “renovação carismática católica”. O movimento carismático, 

seja em sua modalidade evangélica ou católica, também tem apelo em pessoas pertencentes à classe 

média.  

Uma importante precursora dos grupos neopentecostais foi a Igreja Nova Vida, fruto de uma 

ruptura com a Assembléia de Deus em 1960. Esta igreja foi uma das primeiras a levar o 

pentecostalismo para a classe média, com um formato menos conservador, e investiu nos meios de 

comunicação. Ao mesmo tempo em que a sua origem está ligada à Assembléia de Deus, ela mesma 

abrigou pessoas que seriam as fundadoras de três novas igrejas, a saber: Edir Macedo que fundou a 

Igreja Universal do Reino de Deus e Romildo R. Soares, cunhado de Edir Macedo e fundador da 

Igreja Internacional da Graça de Deus. 

A Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 no estado do Rio de Janeiro, 

acaba se tornando uma das denominações mais conhecidas dessa nova vertente. O chamado 

“neopentecostalismo” tinha como um dos propósitos conferir uma nova “roupagem” ao 

                                                           

4
A interação entre o catolicismo com vertentes do protestantismo, como a histórica e a pentecostal também 

gerou esse novo padrão de religiosidade conhecido como “renovação carismática”. Um fenômeno corrente na 

Igreja Católica e que se caracteriza pela valorização dos dons espirituais nos encontros – uma herança 

pentecostal – e da conversão pessoal que se caracteriza como uma experiência emocional com mudanças 

sobre o comportamento, a vida social e familiar. Fonte: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Renova%C3%A7%C3%A3o_Carism%C3%A1tica_Cat%C3%B3lica > Acesso em: 

03/08/2009. 



pentecostalismo e ganhou projeção enfatizando a guerra espiritual contra o Diabo, a Teologia 

da Prosperidade5, e a rejeição aos símbolos tradicionais de conversão e pertencimento ao 

pentecostalismo. Sob esse aspecto é considerada mais liberal.  

Considerando que a Igreja Universal é uma das representantes mais conhecidas do 

neopentecostalismo, compreender a sua influência e inserção na sociedade demanda o conhecimento 

da sua história, uma história que em parte se confunde com a trajetória pessoal de seu líder principal: o 

bispo Edir Macedo.  Criado nos ensinamentos da Igreja Católica, Macedo, ainda na adolescência, 

ingressou na Igreja Nova Vida – já citada anteriormente como o “celeiro” de líderes religiosos. Mesmo 

após trabalhar 16 anos na Loteria do Estado do Rio de Janeiro e obter cargo administrativo, em 1977, 

ele abandona o emprego e funda a Igreja Universal do Reino de Deus passando a se dedicar 

integralmente ao serviço religioso. Depois de morar um período nos Estados Unidos (1986-1989), 

volta para Brasil e estabelece a sede Igreja na capital paulista. No mesmo ano, adquire a Rede Record.  

Mesmo após a divulgação de alguns fatos polêmicos relacionados à Igreja – a prisão do bispo 

Edir Macedo em 1992, o “chute na santa” pelo bispo Sergio Von Helde em 19956 – a instituição 

permanece e continua a crescer. Um crescimento tanto no eixo horizontal da sociedade, pela 

quantidade de adeptos da igreja que cresce à proporção que se inauguram novos templos no Brasil e 

em outros países, quanto no vertical, pela quantidade de deputados eleitos, emissoras de rádio e 

televisão adquiridas. Outra igreja neopentecostal que tem chamado a atenção da imprensa, com a Rede 

Gospel de Comunicação, é a Igreja Renascer em Cristo, fundada em 1985, pelo casal Estevam e Sônia 

Hernandes, respectivamente apóstolo e bispa da igreja7.  

O neopentecostalismo apresenta as mesmas convicções e valores do pentecostalismo 

tradicional: ênfase nos dons espirituais, especialmente os mais extraordinários (línguas, profecias, 

curas), forte apelo emocional nos cultos, ênfase à pessoa e atividade do Espírito Santo, valorização da 

figura do líder, ênfase na “teologia da prosperidade”. Apesar dessas semelhanças com o seu grupo de 

origem, reserva como a diferença o destaque a determinados aspectos da herança pentecostal associada 

à adoção de novas práticas, em sua maioria, provenientes dos Estados Unidos – como batalha 

espiritual, maldição hereditária, entre outras.  

Segundo Matos, o posicionamento desse segmento em relação às Escrituras Sagradas tende a 

ser relativizado, pela ênfase na experiência pessoal como critério de verdade, a autoridade das 

revelações pessoais e uso seletivo de certas passagens. Outras práticas que podem ser mencionadas é o 

destaque na saúde e prosperidade – “Pare de sofrer” slogan da Igreja Universal é um exemplo - que 

                                                           
5 Crença de que o cristão deve ser próspero, saudável, feliz e vitorioso em seus empreendimentos na Terra. 
6 Ambos os fatos relacionados à Igreja Universal do Reino de Deus e comentados em entrevista concedida pelo 
próprio bispo Edir Macedo à Revista Veja (06/12/1995). 
7 Para saber mais acerca da origem e histórico da Igreja Renascer ver matéria “Grana, Glamour e Gospel” 
publicada na Revista Veja (21/02/2001). 



encontram solo fértil em um país carente de recursos como Brasil; o exorcismo como elemento regular 

dos cultos que “transformam-se em verdadeiros shows cheios de teatralidade, com a finalidade de 

impressionar o auditório” (MATOS, 2009).  

Apesar dos escândalos e especulações a respeito da conduta ética de representantes desse 

segmento, deve-se admitir a existência de pastores, crentes e igrejas neopentecostais que são íntegros e 

realizam trabalhos de válida contribuição na sociedade. Diversas pessoas encontram nessas igrejas a 

receptividade e valorização pessoal que a sociedade, muitas vezes, não oferece. São favelados, 

viciados, aidéticos, presidiários entre outras pessoas marginalizadas e, contraditoriamente ou não, 

artistas, atletas e pessoas da classe média também estão aderindo a essa vertente.  

O neopentecostalismo é a vertente pentecostal que mais cresce e com maior visibilidade 

na televisão brasileira, seja como proprietária de emissoras de TV, seja como produtora e 

difusora de programas de televangelismo. São as igrejas que demonstram melhor adaptação 

aos valores, interesses e práticas da sociedade. Assim, não chega a ser estranho que os seus 

cultos estejam baseados na oferta de serviços mágico-religiosos de cunho terapêutico, 

centrados em promessas divinas de prosperidade material, cura física e emocional e a 

resolução imediata de problemas familiares, afetivos, amorosos e de sociabilidade. Um 

discurso que atrai e converte indivíduos, sobretudo, oriundos das camadas mais pobres da 

população. 

 

2.4. CRESCIMENTO EVANGÉLICO: ENTENDENDO O FENÔMENO 

O crescimento da adesão à religião protestante no Brasil é explicado por Simone Bohn (2004) 

como resultante de um deslocamento da centralidade da Igreja Católica, na conformação das relações 

entre Estado e religiões do país, associado a questões socioeconômicas, como a forte penetração e 

diálogo das igrejas evangélicas com as classes menos favorecidas – seja por ocupações geográficas ou 

por questões ideológicas. Em períodos históricos, como a ditadura militar, houve uma expansão de 

evangélicos pelo Brasil, sobretudo, entre a classe estudantil que, em oposição ao regime, se aglutinava 

em grupos cristãos (BOHN, 2004). 

A falta de recursos financeiros por parte dos adeptos também tornou comum a divulgação do 

evangelho através de métodos como a distribuição de folhetos com mensagens evangelísticas e 

relacionamentos interpessoais. Assim, embora a igreja católica seja a predominante no Brasil, em 

pesquisa recente (BOHN, 2004) há indicações de um decréscimo no número de fiéis católicos em 

contraste com o gradativo crescimento da igreja evangélica que atualmente chega a representar uma 

fatia de quase 30% da população.  



Por volta dos anos 90, os evangélicos ganham visibilidade nos meios de comunicação de massa, 

deflagrando um período de expansão não só numérica, mas ideológica. Surgem as primeiras emissoras 

vinculadas a igrejas como a Rede Record, da Igreja Universal do Reino de Deus e a Rede Gospel, da 

Igreja Renascer em Cristo. A apropriação dos meios de comunicação por parte de algumas igrejas 

abriu possibilidades para potencializar a divulgação da doutrina dos evangélicos e deu a esse segmento 

religioso a oportunidade de expressar seu posicionamento, suas opiniões e também de representarem a 

si mesmos no cenário midiático. 

O livro Novo nascimento: Evangélicos em casa, na Igreja, na Política (FERNANDES, 1998) 

consiste em pesquisa realizada em regiões da do Rio de Janeiro, no ano de 1994, e que revela 

importantes informações que configuram o perfil do evangélico naquela metrópole. Na pesquisa, foi 

possível constatar que todos os conjuntos de denominações apresentaram pessoas de todos os níveis da 

hierarquia social. Assim, embora as igrejas articulem grupos de indivíduos com o perfil diferenciado 

quanto à renda e educação, a sua composição é diversificada. Enquanto na Igreja Universal do Reino 

de Deus aparece uma porcentagem maior de pessoas com baixa renda, nas igrejas de origem histórica, 

consta um número mais elevado de pessoas com uma renda superior.  

As subdivisões das denominações se agregaram a outras diferenças de ordem sócio-econômica, 

origem, étnica, complexificando ainda mais a proliferação da religião evangélica no país. Segundo 

dados dessa mesma pesquisa, baseada no censo de 1991 do IBGE, embora o público de evangélicos 

não se restrinja à população mais pobre, é justamente esse segmento da população responsável pelo 

vertiginoso crescimento nas igrejas. 

A religião protestante, embora tenha mais de um século no país, é considerada jovem em 

relação a outras religiões no Brasil e a maioria de seus adeptos se filiou de forma voluntária. Uma 

pequena porcentagem dos entrevistados na pesquisa aderiu à religião por ensino ou tradição da 

família. Essa adesão voluntária não só exprime uma convicção quanto à escolha religiosa, como 

também ganha destaque atualmente na proporção em que converge com a tendência do individualismo 

moderno, contexto marcado pela valorização da soberania da própria vontade em detrimento das 

relações herdadas, dadas pelo nascimento. Ao serem questionados se tinham ido à igreja naquela 

semana, a resposta era quase sempre “sim”. Essa assiduidade não demonstra necessariamente maior 

religiosidade, mas se trata de uma implicação relacionada às próprias características da religião. 

Católicos podem satisfazer sua devoção acendendo velas em casa ou em lugares públicos, 
participando das festas de Santo, das procissões e romarias ou rezando em casa diante de uma 
imagem. Rituais domésticos ou que se pratiquem nas esquinas, nas praias, nas praças, no 
bosque expressam a religiosidade da Umbanda ou do Candomblé. Os evangélicos também 
oram em casa ou na rua, mas para eles nada substitui a freqüentação regular da sua igreja 
(FERNANDES, 1998, p.40) 

Na antiguidade, o crescimento do cristianismo foi incentivado pelas perseguições do Império 

Romano. No contexto brasileiro, em meados da década de 70, a expansão do pentecostalismo é 



decorrente das precárias condições sócio-econômicas da população de imigrantes provenientes da 

zona rural. Fatos como esse, ajudam a sustentar a hipótese de que a conversão a uma religião está 

associada à vivência de alguma uma crise em que a religião seria uma espécie de refúgio. Mas, esta 

mesma pesquisa, revela que quase metade dos convertidos entrevistados (45%) negou a tese de que 

sofressem problemas no momento da conversão.  

O fato de a Reforma Protestante ter realizado uma ruptura com a hierárquica estrutura eclesial, 

justifica o fácil desligamento dos membros em relação à instituição. Parte-se da compreensão de que a 

“igreja”, não está presa em sua hierarquia e rituais e o que imprime verdadeiro sentido a sua existência 

é a congregação dos fiéis. Assim, a igreja evangélica funciona como uma espécie de associação 

voluntária.  

Nas igrejas de matriz pentecostal, as principais características são: a crença na segunda vinda de 

Cristo, a ação do Espírito Santo através dos dons, celebração de cultos religiosos com palmas, 

louvores, línguas estranhas (glossolalia)8, movimentos corporais e exorcismos. Embora o movimento 

pentecostal seja mais recente, desde o início, o Brasil fez parte da sua expansão mundial. Uma 

expansão que no Brasil compreendeu passou por três momentos: expansão nas regiões norte e nordeste 

entre a população residente no campo (1910-1950); crescimento na grande São Paulo em conjunto 

com o processo de urbanização (1950-1970) e a expansão no Rio de Janeiro, como parte da 

modernização do país. Em pesquisa realizada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio 

Vargas9 a partir do Censo do IBGE (2000) o percentual de evangélicos representava quase 17% das 

religiões praticadas no Brasil, o segundo maior índice depois da Igreja Católica. 

Em sintonia com a realidade midiática da existência de emissoras de rádio e televisão religiosas, 

entre os meios de comunicação, elementos da cultura como as telenovelas e os filmes nacionais 

também começaram a fazer referências aos evangélicos. Porém, percebe-se em alguns filmes uma 

representação construída com base em conotações negativas. Assim, enquanto alusões a religiões 

como católica e as de origem africana são posicionadas como uma herança cultural, representantes da 

devoção nacional, o evangélico aparece através de uma representação composta de elementos 

caricaturados sob o ponto de vista histórico e social. 

Mesmo quando ainda não tinha muita visibilidade nos grandes meios de comunicação, o 

crescimento dos evangélicos se fazia cada vez mais notório através do trabalho de evangelização e 

                                                           
8 As línguas estranhas também chamadas de “línguas dos anjos” consistem na pronúncia de palavras, fonemas, 
não identificáveis pela língua usual e que na realização dos cultos são consideradas dons com capacidade de 
revelar, a partir de sua interpretação, profecias para os membros da igreja. A sua prática se fundamenta na 
passagem bíblica que se encontra no livro de I Coríntios 12:6-11: “E há diversidade de operações, mas é o 
mesmo Deus que opera tudo em todos (...) E a outro a operação de maravilhas; e a outro a profecia; e a outro o 
dom de discernir os espíritos; e a outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação das línguas” (grifo 
nosso). 
9 Fonte: <http://www.fgv.br/cps/religioes/Apresentação/Localização_NOVA_lista_opcoes.htm>.Acesso em: 
03/08/2009. 



realização de movimentos de mobilização coletiva como o “Marcha pra Jesus”, promovido pela igreja 

Renascer em Cristo. Com o crescimento do número de fiéis, as igrejas começaram a ter o suporte 

necessário para o investimento nos seus próprios meios de comunicação. Fato que possibilitou não só 

a expansão da doutrina dos evangélicos em todo país, bem como projetou o segmento evangélico no 

cenário midiático.   

O processo de multiplicação das igrejas evangélicas, desde a sua chegada ao Brasil, se tornou 

complexo, de tal maneira, que foi necessário ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

promover alterações na classificação das religiões no seu questionário. Em 1980 o entrevistado 

contava com nove alternativas, número que subiu para 51 em 1991. Essas alternativas depois foram 

organizadas em sete categorias de tradições religiosas: (1) católicos, (2) protestantes históricos, (3) 

pentecostais, (4) afro-brasileiras, (5) kardecistas, (6) outras e (7) sem religião. 

A circulação de pessoas nas instituições religiosas, bem como, as transformações das práticas 

religiosas, configura o fenômeno que veio a ser chamado de “trânsito religioso” (ALMEIDA10). Nesse 

processo, a fé católica é apontada como a instituição com maior perda de fiéis, mas que continua com 

maior representatividade no Brasil, aproximadamente 74% (IBGE, 2000)11. Nessa pesquisa também 

foi observado que pessoas que declararam fé católica praticam simultaneamente outras religiosidades: 

“São os católicos dos batismos, casamentos e enterros, para os quais os sacramentos atuam como ritos 

de passagem tradicionais na sociedade brasileira”.  

A inserção de outras religiões, como a católica e as de origem afro-brasileira, é realizada como 

se estas fossem elementos correspondentes a uma herança histórico-cultural, representantes legítimas 

de uma devoção nacional. A devoção a santos da igreja católica ou a orixás do candomblé como parte 

da estrutura narrativa, mesmo mediante as mudanças no cenário religioso do país, não costuma ser 

uma representação questionada.  

A religião católica mesmo com o recente decréscimo no número de adeptos, desde o período da 

colonização foi a religião oficial com influências até sobre o calendário de festividades do país. Já as 

religiões de matriz africana, mesmo ainda sendo alvo de discriminação, conta com o apoio das ações 

afirmativas da cultura negra. Essas expressões religiosas acabam sendo incorporadas à cultura 

brasileira.  

Deste modo, apesar da ascensão dos evangélicos, setores da produção cultural ainda 

permanecem arraigados aos valores de tradições religiosas. É inegável a importância de se valorizar 

elementos referentes às tradições de um povo, de uma nação. O problema surge quando essa 

                                                           
10 ALMEIDA, Ronaldo de; MONTEIRO, Paula. Trânsito religioso no Brasil. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/spp/v15n3/a12v15n3.pdf.> Acesso em: 10/09/2009. 

11 Fonte: <http://www.fgv.br/cps/religioes/Apresentação/Localização_NOVA_lista_opcoes.htm>.Acesso em: 
03/08/2009. 



valorização suprime os processos históricos presentes no contexto de produção e subjuga outras 

manifestações culturais. 

Sendo a alusão ao evangélico, um fato recente na produção cinematográfica brasileira, pretende-

se realizar um estudo investigativo que revele como se dá se constroem as representações desse 

segmento religioso no cinema brasileiro, atrelado ao surgimento das várias denominações como 

proprietárias de canais televisivos e à própria presença dos evangélicos nos meios de comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CINEMA E REPRESENTAÇÃO 

 

O cinema, enquanto uma produção resultante da indústria cultural, traz consigo representações 

sociais da cultura com a qual interage. Mesmo diante da possibilidade de estar em conformidade com 

as características de um gênero narrativo específico – como suspense, drama, comédia – é preciso 

considerar que o filme também constitui a expressão de um olhar, uma perspectiva sobre a realidade 

referente. É deste modo que o cinema torna-se um objeto interessante a ser investigado, pois na 

condição de produto cultural, traz representações da sua cultura de origem que permeiam o seu 

conteúdo narrativo. Elementos que de alguma forma dialogam com o contexto real, atribuindo-lhe um 

juízo de valor. 

Ao mesmo tempo em que o cinema possibilita a circulação de conhecimento e valores culturais, 

também atua como um instrumento de análise da cultura e das representações sociais. Essas 

representações se tornam referências norteadoras para a sociedade gerar sua opinião acerca de diversos 

assuntos. 

O cinema se desenvolve como um produto da indústria cultural dirigido, a princípio, para um 

público de massa e indiferenciado. Mas os tempos mudaram. A teoria hipodérmica dos meios de 

comunicação deixou de ser a única concepção para compreender o processo de recepção. Atenta-se 

para o fato de que o sujeito não está isolado em meio à sociedade e as suas opiniões têm uma 

composição que vai além da influência dos meios. Outros fatores atuam conjuntamente para 

configurar aquilo que seria, em última instância, a opinião pública. 

Através da sua “efervescência técnica”, o cinema desempenhou um papel singular na 

exploração de associações. É uma linguagem que se alimenta das associações entre imagens, emoções, 

personagens. Sua técnica possibilitou diversas “viagens exploratórias” que acabaram por influenciar 

artes mais próximas e o nosso comportamento. 

Em divergência com o estilo predominante na década de 70 – o chamado cinema de autor – a 

tendência contemporânea do cinema é o um regresso ao “cinema de roteirista”, um tipo de filme cuja 

finalidade não está necessariamente na exploração dos recursos da linguagem cinematográfica, mas 

sim na ilustração do roteiro. Como exemplo, pode-se mencionar os filmes norte-americanos que, 

mesmo com uma série de inovações e efeitos especiais, não chegam a promover rupturas expressivas 

de linguagem. O público assiste a histórias e não a filmes. 

Quanto ao poder da linguagem cinematográfica de convencer acerca da realidade, o Carrière 

(1995, p.57) afirma: “A ficção, a própria natureza do filme, as técnicas da filmagem e da projeção – 

tudo é esquecido, afastado pelo poder físico da imagem falada, aquela máscara barulhenta colocada 

sobre o semblante da realidade”. Outra citação referente a isso é: 



A verdade de uma foto, ou de um cinejornal, ou de qualquer tipo de relato, é, 
obviamente, bastante relativa, porque nós só vemos o que a câmera vê, só ouvimos o 
que nos dizem. Não vemos o que alguém decidiu que não deveríamos ver, ou o que os 
criadores dessas imagens não viram. E, acima de tudo, não vemos o que não queremos 
ver” (CARRIÉRE, 1995, p.58).  

O autor afirma isso quanto à experiência cinematográfica de um modo particular, visto que o 

espectador, além das salas de exibição também está exposto à intervenção de outros relatos e, portanto, 

outras perspectivas acerca da realidade. 

A influência do cinema também está relacionada às próprias condições físicas que compõem o 

contexto de exibição: salas escuras, vizinhos desconhecidos. Trata-se de uma arte baseada na 

realidade, mas que faz uso recorrente da ilusão, como em reconhecimento da sua incapacidade de 

reproduzir a nossa complexa realidade. É capaz de retratar condutas irracionais que, por hábito, 

acabam nos parecendo normais – como falar ao telefone repetindo tudo o que a pessoa do outro lado 

fala – e rejeita o que na vida real tem aparência absurda. 

Em sua origem, o cinema foi concebido com a finalidade de retratar a “realidade”, mas ao longo 

da sua evolução histórica a relação cinema-realidade tornou-se complexa e, muitas vezes, 

contraditória. O cinema sempre tentou reconstruir o passado, com a câmera quase imperceptível de tão 

discreta. Um movimento mais brusco da câmera poderia denunciar a presença do complexo 

equipamento e assim desfazer o encanto da mágica. Assim, mesmo quando parece haver o mínimo de 

intervenção sobre o representado, sempre haverá a escolha de um determinado ângulo e não outro, a 

escolha de um personagem ao invés de outros, entre outras escolhas que de algum modo revelam o 

caráter representativo do cinema. Apesar da precisão com que a realidade é capturada pela película, a 

objetividade do cinema é relativa, pois sofre interferências da personalidade subjetiva de quem o 

realiza. 

Esse caráter seletivo ocorre não só em relação à forma como as imagens são capturadas na 

composição do filme, mas até mesmo em relação ao próprio roteiro. Criar uma história através de um 

roteiro é impor uma determinada ordem aos acontecimentos da realidade. Os acontecimentos na vida 

real são aleatórios, simultâneos, desordenados, já no cinema esses acontecimentos se encontram 

selecionados conforme aquilo que é relevante para a concretização do roteiro. A realidade, nesse 

sentido, é reconstruída a partir de escolhas influenciadas pela própria história retratada (roteiro), ou 

ainda, pela sua narrativa (direção). 

Essa “segunda realidade” (CARRIÉRE, 1995, p. 177) que o cinema constrói a partir das suas 

técnicas, acaba apresentando uma vantagem sobre a realidade bruta, justamente pela possibilidade de 

organizar os fatos em um determinado espaço de tempo e com os enfoques mais significativos. Essa 

aparência mais compacta e nítida frente à realidade vivida confere à representação cinematográfica 

uma credibilidade ainda maior. Uma realidade mais rica de sentido do que a própria realidade, posto 

que “organiza o nosso campo de visão e o delimita nas margens de um quadro que se oferece como 



tensor da percepção e imaginação humanas” (GEADA, 1987, p. 15). A verossimilhança com a 

realidade pode trazer benefícios quanto à concretização de uma proposta estética, mas também pode 

ter efeitos perigosos como a simplificação: “Fazer melodrama da tragédia. Dar cabelos negros aos 

traidores e louros aos virtuosos. Regar diariamente nossos clichês como plantas em vasos” (p. 192) 

É preciso lembrar que toda linguagem traz consigo uma representação. Uma forma particular e 

determinada de enxergar a realidade. No cinema, a realidade é vista a partir da percepção subjetiva do 

diretor. Por mais que o espectador tenha a liberdade de ter uma interpretação própria do filme, ele o 

faz dentro de uma interpretação prévia, implícita na seleção das imagens e na utilização dos elementos 

da linguagem cinematográfica. Como afirma Geada (1987): 

“(...) as imagens filmadas (...) talvez sejam as mais ilusórias de todas as máscaras que 
colocamos na realidade. E, ainda assim, quando um filme nos toma por completo, as 
imagens que sabemos falsas podem nos levar a uma realidade superior, mais forte, 
mais penetrante, e decisivamente mais real do que a própria realidade” (p. 220) 

Por outro lado, assim como o sentido da imagem se dá a partir do contexto fílmico, o processo 

de significação também se desenvolve com base no contexto mental do espectador que tem a 

possibilidade de emitir opiniões de acordo com suas preferências, nível de formação, cultura. Assim, a 

interpretação é um ato que não depende só da natureza constituinte do filme, mas também de um 

“repertório perceptivo” do espectador. Um repertório que sofre influências de diferentes origens, 

inclusive, dos meios de comunicação. 

O cinema, assim como a televisão e a publicidade, compõem uma espécie de “civilização da 

imagem” que tem como uma de suas características um misto de espetáculo e vigilância, em que o 

mais importante é capturar a atenção dos espectadores mantendo uma distância estratégica do poder e 

das suas respectivas representações. Já para Baudrillard (apud GEADA, 1987, p. 111) saímos da era 

da representação para a era da simulação. Enquanto as representações buscam uma equivalência entre 

o signo e o real, os simulacros negam o signo como valor.  

O cinema, assim como outras linguagens, não esteve imune à incidência de diferentes posições 

ideológicas. Geralmente isso se apresenta a partir de proposições feitas à prática cinematográfica, ou 

seja, o modo de organizar a imagem e o som, entre outros elementos da linguagem cinematográfica, 

com o fim de realizar um determinado objetivo sócio-cultural, adotado, nesse contexto, como uma 

tarefa legítima do cinema. 

 

3.1. CINEMA: UMA REPRESENTAÇÃO 

Desconhecer os mecanismos de produção das imagens cinematográficas fortalece a 

representação fílmica, no sentido de fazer acreditar na sua objetividade e na sua correspondência com 



a realidade representada. As imagens se tornam a própria realidade. Esse processo de significação pela 

omissão do processo histórico relaciona-se com o conceito de mito feito por Barthes (1972).  

No processo de construção do mito, esvazia-se o significante (objeto) do sentido para fazê-lo 

adquirir os contornos de uma forma. O sentido inicial não é extinto, contudo abre-se uma lacuna para 

que um novo significado, o conceito, se instaure. “O conceito, estritamente, deforma, mas não elimina 

o sentido: existe um termo que significa exatamente essa contradição: aliena-o”. (BARTHES, 1972, 

p.144). O conceito imprime um novo significado ao significante – tornado em forma – sem, no 

entanto, dispensar o seu o sentido original.  

Ao aplicar esse conceito em uma representação do evangélico no cinema - a exemplo do filme 

Ó Paí Ó (2007) - o que se percebe é que a construção da personagem evangélica se configura como 

uma “forma” construída a partir de características correspondentes ao evangélico, mas que no contexto 

da narrativa do filme são imbuídas de novos conceitos.  

O mito tem a capacidade de transformar a história, uma construção da realidade, em natureza, 

de modo que “o mito é vivido como uma fala inocente: não que as suas intenções estejam escondidas; 

se o estivessem não poderiam ser eficazes; mas porque elas são naturalizadas” (BARTHES, 1972, 

p.152). Assim, a representação da realidade deixa de ser vista como um processo de significação e se 

torna, ela mesma, a realidade. Eis aqui o risco. Na medida em que a representação toma para si o 

estatuto de realidade, desfaz questionamentos e pode gerar interpretações generalizadas e, até mesmo, 

preconceituosas. 

De acordo com a perspectiva de Stuart Hall (1997), a representação é um elo entre a linguagem 

e a cultura. A referência à realidade perpassa pelo filtro da linguagem de modo que a representação e 

significação das coisas têm por pressuposto o compartilhamento entre os indivíduos de um mapa 

conceitual e de uma forma semelhante de interpretar. Nesse sentido, ao permitir a transmissão de uma 

idéia entre os indivíduos, a representação viabiliza o próprio processo de comunicação.  

Ainda segundo Hall (1997), o uso da linguagem pode ser abordado pela perspectiva 

construcionista. Nessa vertente, há duas formas de abordagem: a semiótica, baseada na semiologia de 

Saussure, e a histórica, com base no pensamento de Foucault. Em ambas a linguagem é intermediária 

entre o objeto e a representação. No primeiro, a produção do conhecimento ocorre através do signo, no 

segundo, através do discurso. Esse último inclui em sua abordagem as relações de poder, visto que 

inclui o sujeito como parte do processo. 

Outra questão relaciona-se com a influência do cinema sobre a construção de identidades. A 

representação no cinema através de estereótipos, ao mesmo tempo em que é simplificadora, pois 

enfatiza os aspectos mais evidentes do objeto representado, deturpa a noção de identidade. Os 

estereótipos se traduzem como condicionamentos resultantes dos padrões culturais vigentes em uma 



sociedade, muitas vezes de fundo inconsciente que repercutem sobre os padrões estéticos e sociais 

vigentes de forma consciente12. 

Percebe-se assim, que tratar de questões de representação demanda uma fundamentação baseada 

no resgate de elementos sociais e históricos presentes no contexto de produção de um determinado 

produto cultural, aqui em específico, o filme brasileiro. Serge Moscovici (2003) é um dos precursores 

do conceito de representação social, um conceito que aborda a realidade tanto sob uma perspectiva 

cultural, quanto cognitiva, ou seja, em uma dimensão que abarca os meios de comunicação e outra 

concernente ao indivíduo. Ao mesmo em que esse conceito busca tratar dessas dimensões, também é 

uma proposta de superação de outros conceitos como de opinião pública, representação coletiva, mito 

e estereótipo.  

Segundo o autor, as idéias, percepções que temos são respostas aos estímulos do ambiente. 

Conforme essas percepções determinados objetos da realidade tornam-se visíveis ou invisíveis de 

acordo com essa fragmentação pré-estabelecida da realidade. Fatos são aceitos como indiscutíveis até 

o momento em que o descobrimos como ilusões. A nossa percepção acerca das coisas também se 

constrói a partir de definições compartilhadas pela comunidade a qual pertencemos. Dessa forma, tem-

se que a nossa relação com a realidade é intermediada por representações. 

 São atribuídas às representações duas funções: a convenção dos objetos, pessoas ou 

acontecimentos e a prescrição. A convenção se apresenta como a localização do objeto em uma 

determinada categoria, em uma classificação própria. Esse ajuste dentro de uma categoria se apresenta 

simultaneamente como condicionante para a compreensão e decodificação daquele objeto. 

Associando esse conceito à presença dos evangélicos no cinema, existem elementos que se 

tornaram essenciais para estabelecer os pilares dessa representação. Elementos que ao serem 

apresentados contribuem para a adequação daquela imagem dentro da “categoria” de evangélicos. 

Essas peças são oferecidas pela caracterização dos personagens nos filmes, pela encenação dos cultos, 

sempre acompanhados de cânticos e jargões como “Aleluia”, “Glória a Deus”, “Amém”. Estrutura-se 

assim, uma forma de representar esse segmento religioso, facilitando a sua distinção em relação a 

outros grupos religiosos, como católicos, espíritas, budistas, etc. 

O problemático nesse processo, contudo é que, ao privilegiar a compreensão a partir do ajuste 

em categorias, essa representação acaba ocultando os fatores históricos referentes à sua própria 

construção e diversidade. Deste modo, acaba-se induzindo o pensamento conclusivo de que todos os 

evangélicos correspondem a um mesmo tipo de conduta e comportamento. Um pensamento 

generalista e ao mesmo tempo redutor, capaz de conduzir a sérios equívocos de interpretação. 

                                                           
12 Fonte: <http://www.anpuh.uepg.br/historia-hoje/vol2n5/johnni.htm#_edn5> Acesso em: 03/08/2009. 



Ao mesmo tempo em que a representação é engendrada, produzida, ela faz parte do processo de 

interação e comunicação com o contexto: 

Nós pensamos através de linguagens; nós organizamos nossos pensamentos de acordo 
com um sistema que está condicionado tanto por nossas representações, como por 
nossa cultura. Nós vemos o que as convenções subjacentes nos permitem ver e nós 
permanecemos inconscientes dessas convenções. (MOSCOVICI, 2003, p. 35) 

 

Ao observar as representações nos filmes se está diante de um tipo específico de linguagem: a 

cinematográfica. Uma linguagem com características e regras de funcionamento próprias. Uma 

linguagem que pelo seu caráter imagético, se faz imperativa, quase inquestionável quanto a sua 

veracidade. No caso da representação do evangélico, nesse contexto, poder-se-ia dizer que o 

espectador dispõe de outras fontes de conhecimento, como os meios de comunicação, em geral, e os 

próprios canais e programas de televisão pertencentes às igrejas. Entretanto, tal qual o cinema, 

também são estes representações.  

Os cultos televisionados se convertem em programas de auditório em que o pregador é o 

apresentador e os fiéis, a audiência. Seria demasiado comparar o missionário R. R. Soares da Igreja 

Internacional da Graça de Deus com o apresentador Sílvio Santos? Semelhanças à parte, mesmo os 

programas produzidos pela igreja não constituem uma representação positiva. São pequenas amostras 

do imenso mosaico que compõe a igreja evangélica no Brasil. E, sendo a televisão um meio de 

comunicação relativamente caro, o acesso só é concedido às igrejas que detém maior poder 

econômico, entre elas, a sua maioria neopentecostais que, por coincidência ou não, trazem como parte 

da sua doutrina a ênfase na chamada “teologia da prosperidade” que defende a teoria de “quanto mais 

se dá, mais se recebe”. 

 Como foi explicitado, os neopentecostais constituem o braço mais recente do protestantismo 

no Brasil. Uma corrente que nasceu no país sob a influência de vertentes norte-americanas, mas que 

manifestou expressões próprias em nosso país. Assim, até mesmo a representação transmitida pelos 

veículos de comunicação é, de algum modo, parcial com tendências ao privilégio de algumas vertentes 

e o conseqüente reducionismo das representações. 

Como foi citado, outro aspecto relacionado à representação é a prescrição, ou seja, a propensão 

em avaliar as situações não necessariamente a partir da estruturação de um pensamento, mas 

conduzido pelas convenções. Com a mesma facilidade que se conclui que alguém está resfriado ao 

apresentar sintomas como dores no corpo e congestionamento nasal, avalia-se os fatos a partir de 

representações prévias compartilhadas naquela cultura. Há circunstâncias em que a prescrição se 

aplica, mas em outras ela pode ser uma interpretação equivocada. Do mesmo modo como dores no 

corpo e congestionamento nasal podem se referir aos sintomas de outra doença. 



Em relação ao evangélico, certamente se terá diferentes prescrições conforme o país e cultura 

em que ele se insere. Enquanto no Brasil, esse “título” pode estar associado a fanatismo, escândalos 

financeiros e espetáculos de exorcismo; nos Estados Unidos, por exemplo, pode remeter a uma 

tradição religiosa de larga abrangência e aceitação, inclusive, naturalizada nas práticas e costumes do 

país. 

Embora as representações tenham seu processo de formação no pensamento individual, um 

indivíduo isoladamente não é capaz de engendrar uma representação. Ela se compõe e se estabelece 

coletivamente e “quanto mais sua origem é esquecida e sua natureza convencional é ignorada, mais 

fossilizada ele se torna” (MOSCOVICI, 2003, p.41). 

 

3.2. LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA: A REPRESENTAÇÃO NO CINEMA 

Ao longo do seu desenvolvimento e o aperfeiçoamento das técnicas de produção, o cinema se 

converteu em uma linguagem. Elementos da produção passaram a ser utilizados de modo a contribuir 

com a significação do todo. A construção de uma nova realidade no cinema tem uma ligação direta 

com a articulação desses elementos. Esses recursos, em conjunto, configuram a chamada “linguagem 

cinematográfica” e conferem ao filme características reais a partir da transformação de planos em 

cenas, de cenas em seqüências, fragmentos do real que, organizados, constroem a narrativa. Em 

seguida, uma sucinta definição de alguns deles. 

• Plano 

O plano é definido por dois elementos, um espacial e outro temporal: a distância entre a câmera 

e o objeto filmado e a duração da cena. Esses dois elementos estão implicados na constituição do 

plano, pois a distância do objeto em relação à câmera pode interferir no tempo. Se por exemplo, 

houver uma quantidade significativa de objetos dentro de um plano, maior será o tempo necessário. 

Uma lógica que não chega a se estabelecer como regra, visto que a utilização dessas variáveis também 

é dirigida de acordo com a proposta estética do diretor. Os principais tipos de plano são: plano geral; 

primeiro plano ou close-up, enfoque no rosto da pessoa; plano americano, mostra figura humana até a 

cintura; plano-sequência. 

• Angulação 

Refere-se ao posicionamento que a câmera ocupa em relação ao objeto e tem a capacidade de 

atribuir diferentes significados. São dois tipos principais: contra-plongée, câmera de baixo para cima, 

confere superioridade ao objeto e plongée, de cima para baixo, com tendência a rebaixar, inferiorizar. 

• Enquadramento 



Elemento que se refere à composição do conteúdo da imagem. Com esse recurso o diretor tem a 

liberdade de fragmentar a realidade usando a câmera. Enquanto o quadro de uma pintura cria um 

limite para a imagem, direcionado o olhar para o seu interior, no cinema, o enquadramento aparece 

apenas como um recorte da realidade e contrariamente à pintura conduz o olhar para os elementos que 

escapam à imagem. Quando a câmera é sacudida, adota-se o nome de “enquadramento desordenado”. 

Para construir a representação dentro de um enquadramento são fundamentais a configuração do 

cenário e o ponto de vista da câmera (XAVIER, 1977, p.14). 

• Movimentos de câmera 

A câmera pode ser usada em movimento para acompanhar um personagem, dar uma ênfase 

dramática sobre determinado objeto, descrição do espaço, entre outros. Dos tipos de movimento, os 

mais conhecidos são o travelling, que é o deslocamento da câmera sem mudança de ângulo; a 

panorâmica, rotação da câmera em seu próprio eixo e a trajetória, um misto das duas anteriores. O 

movimento da câmera revela-se um elemento importante na medida em que reforça a existência de um 

mundo além do foco da objetiva, independente da câmera. 

• Voz em OFF 

A voz em OFF tem como característica principal ocultar o seu falante, assim o seu saber ganha 

o “poder” de não ser posto em causa, visto que não ter aparente associação com uma identidade. É um 

corpo sem rosto. Em noticiários e documentários a sua utilização tem o objetivo de impor às imagens a 

naturalização e autoridade da palavra narrada. Já no cinema, a sua função é a de ancorar a polissemia 

da imagem a um determinado sentido através da língua (GEADA, 1987, p. 86). Uma forma de atenuar 

a ambigüidade subjacente à imagem e, ao mesmo tempo, apresentar o discurso que se tem acerca 

daquela reprodução da realidade. 

• Montagem 

Consiste na técnica de justapor diferentes planos de acordo com o sentido que se pretende 

atribuir. Expressa diretamente um determinado ponto de vista. 

Atentar para a possível significação de cada um desses elementos oferece uma importante 

ferramenta para compreender a interpretação prévia que o diretor atribui àquela história mesmo que, 

muitas vezes, exista a forte tendência para interpretar o filme conforme a qualidade da história não se 

pode esquecer que o cinema se constitui de imagens, as imagens, pela sua natureza polissêmica ainda 

“falam mais que mil palavras”. 

 

 

  



4. CINEMA NACIONAL E SUAS REPRESENTAÇÕES 

As primeiras filmagens brasileiras datam de 1898, embora a sua produção fosse essencialmente 

conduzida por estrangeiros com experiência na área de cinema que residiam aqui. No período de 1912 

a 1922, as produções nacionais se concentravam em documentários e cine-jornais para angariar fundos 

para o financiamento de obras ficcionais. Mesmo assim, a concorrência frente à qualidade do cinema 

norte-americano parecia desleal e acabava não gerando o retorno necessário para a continuidade das 

produções. Entre os filmes de ficção realizados nessa época, as de maior destaque foram às adaptações 

de obras literárias, sobretudo, romances. 

Nos anos subseqüentes, a partir de 1930, o cinema nacional investiu na produção do cinema 

mudo, consagrando diretores como Humberto Mauro (“Ganga Zumba”) e Mário Peixoto (“Limite”). 

Na década seguinte, o cinema passa a se concentrar mais no Rio de Janeiro devido à presença de 

estúdios mais equipados como a Atlântida, então, produtora de musicais e chanchadas. Em 1950, é a 

vez da produtora Vera Cruz que com um complexo de estúdios visava criar uma estrutura industrial 

para a produção cinematográfica com investimento em filmes nos moldes hollywoodianos. Apesar da 

expectativa, o alto custo das produções e a dificuldade na distribuição acabaram impondo entraves 

para a sobrevivência do estúdio.  

Frente às dificuldades de produção, juntamente com os estúdios, começam a surgir produtores 

independentes, Nelson Pereira dos Santos é um deles. O cineasta, realizador de filmes como “Rio 40°” 

e “Rio, Zona Norte”, posteriormente veio a ser também um dos integrantes do movimento que 

revolucionou o cinema brasileiro: o Cinema Novo. Movimento que tinha como proposta abordar 

problemáticas da sociedade brasileira partindo de uma releitura do neo-realismo do cinema italiano e 

da Nouvelle Vague (Nova Onda) do cinema francês. Outros nomes que se tornaram conhecidos nesse 

mesmo período foram: Glauber Rocha, Luís Carlos Barreto, Cacá Diegues, Arnaldo Jabor, Ruy 

Guerra, Joaquim Pedro de Andrade. 

Na década de 1970, o filme nacional obteve sucesso quanto ao rendimento, pois todas as salas 

de exibição eram obrigadas, por lei, a incluir filmes nacionais em sua programação. Além disso, o 

cinema contava com duas fontes de financiamento. De um lado, o Estado financiava através da 

Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes). De outro, os próprios exibidores patrocinavam aqueles 

filmes de apelo mais popular como as “pornochanchadas”. Em oposição a esse período, os anos 1980 

deram início ao processo de declínio na produção nacional. A qualidade dos filmes tornou-se aos 

poucos duvidosa e os próprios exibidores foram à justiça exigir a mudança na lei que os obrigava 

expor filmes nacionais. 

A partir de 1990 a situação se agravou ainda mais com a extinção da Embrafilme, até então, o 

principal órgão de financiamento do cinema. A produção fica praticamente paralisada. Só a partir de 

1993 o cinema nacional inicia o processo de “retomada” e adquire novo fôlego com a promulgação da 



Lei Audiovisual (1994). Os efeitos da lei só vieram repercutir no ano seguinte, fator importante para 

compreender que o recorde de produções naquele período não foi resultante de um “super-

financiamento”, mas sim de uma conclusão das obras interrompidas e acumuladas nos anos interiores. 

Em 2001, outro amparo que o governo oferece ao segmento audiovisual é a criação da Ancine 

(Agência Nacional de Filmes) que visava regulamentar e fiscalizar as atividades do setor, 

acompanhado, sobretudo, os filmes contemplados pelas leis de incentivo. Com essas leis, o estado 

deixa de financiar diretamente os filmes, transferindo essa responsabilidade para o setor privado. 

Assim, as produções nacionais, de alguma maneira, passam a estar submetidas às mesmas regras que 

regem o mercado. Como estão associados à iniciativa privada, os filmes precisam gerar retorno 

financeiro para a empresa e, uma das formas de obter isso, e através da publicidade: 

(...) a necessidade de público, de platéia (...) faz com que o apelo dos filmes seja outro. 
Toda a intencionalidade está voltada para divertir e não mais para conscientizar. Essa 
situação faz com que os cineastas passem a produzir dentro de padrões externos, ou 
seja, há um apreço maior pela imagem e a busca para chegar a uma fotografia que 
agrade ao grande público, além dos roteiros que possuam características às quais o 
público já está habituado. (XAVIER, 2004) 

O cinema da “pós-retomada” não traz uma estética uniforme, coletiva, mas se caracteriza por 

trabalhos de autores que reservam em comum a forma e as condições de produção. O filme que 

inaugura esse momento “Cidade de Deus” (2002). Desde então, o filme nacional vai readquirindo 

credibilidade a cada produção. Nesse processo, a Globo Filmes também foi de grande importância 

para agitar o mercado cinematográfico tanto na sua produção quanto na distribuição. 

 

4.1. CINEMA NACIONAL E RELIGIÃO: INTERFACES 

Registra-se que desde meados do século XIX, a temática religiosa se fazia presente na produção 

audiovisual brasileira. Os irmãos Paschoal e Affonso Segretto teriam sido os pioneiros, ao registrar a 

construção de templos (1898), rituais funerários e festas religiosas no Rio de Janeiro (1900). Dentre os 

primeiros filmes, pode-se fazer menção a Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes (Diomedes 

Gramado, 1912), feito em Salvador, e Milagres de Santo Antônio (Antônio Serra, 1912). 

Já na década de 1930 a ocorrência de eventos milagrosos, associados a curas em rituais 

religiosos, ganharam o devido destaque no cinema com filmes como “A Santa de Coqueiros” (Ramon 

Garcia), inspirado nos milagres realizados por uma mulher no estado de Minas Gerais, e “A Cura do 

Professor Mozart” (Alberto Botelho). 

Nos anos 50, a abordagem da religião no cinema nacional não estava em evidência, pois a 

ideologia e os objetivos dos intelectuais de esquerda, os principais responsáveis pela produção 

cinematográfica na época, eram outros. A religião naquele momento era omitida como um fato social, 

pois se pretendia construir uma imagem positiva do povo. Mostrar uma crença religiosa seria atribuir 



ao povo uma conduta alienada, logo, negativa. Apenas no final dessa década, um filme aborda a 

temática religiosa que “Bahia de Todos os Santos” (Trigueirinho Neto, 1959).  

As primeiras abordagens sobre a influência da religiosidade no Brasil no cinema são feitas na 

década de 60. Nesse período, diferentemente da década anterior, a alienação do povo era um conceito 

importante, pois na medida em que se construísse a imagem de um povo preso ao discurso religioso, 

se reforçaria também a necessidade de intervenção de uma classe de intelectuais “conscientizadora”.  

O discurso da “religião como ópio do povo” tem reflexos no Cinema Novo, em filmes como: 

“Barravento” (Glauber Rocha) e “Viramundo” (Geraldo Sarno). No filme de Glauber Rocha, há o 

retrato de uma comunidade que tenta superar seus problemas sociais através do candomblé, elemento 

colocado como produto e produtor de alienação. Já em “Viramundo”, de Geraldo Sarno, conta-se a 

história de um nordestino que migra para São Paulo e nesse percurso o comportamento religioso 

aparece como resultante de situações limites como o desemprego e a dificuldade de inserção social. 

Outros destaques desse período são os filmes “Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha) e “O 

Dragão da Maldade e o Santo Guerreiro”.  

Um filme intermediário entre essas duas tendências é a obra de Anselmo Duarte, O Pagador de 

Promessas. Para os criadores a história de Zé do Burro – um homem que tinha feito uma promessa a 

Santa Bárbara dentro de um terreiro de candomblé – não indica necessariamente um homem alienado 

pela religião. Ao invés disso, a crítica do filme estaria mais direcionada a mostra a rigidez da 

hierarquia eclesiástica da Igreja Católica e o sincretismo religioso, como elemento presentes na 

religiosidade brasileira. 

Na década de 70, os cineastas, outrora críticos quanto à religiosidade, passam a abordá-la sob 

uma perspectiva favorável. Geraldo Sarno – diretor de Viramundo – realiza vários filmes, entre eles, 

“Iaô”, sobre os rituais de iniciação no candomblé e a religião como “forma de organização popular, a 

preservação dos valores tradicionais, a resistência popular contra o avanço do capitalismo e a ditadura 

de Getúlio Vargas” (XAVIER, p.189). Nelson Pereira também realiza o filme “Amuleto” de Ogum 

representando como acontece a celebração da umbanda. Também é dessa década o filme “Sai dessa 

Exú” (1973) em que Roberto Moura retrata a macumba no Rio de Janeiro. 

Essa mudança de perspectiva sobre a religião – de elemento de alienação para elemento de 

congregação e mobilização popular – também é vista como uma mudança de mentalidade da classe 

intelectual que, após o Golpe de 1964 não se vê mais como potencial agente de conscientização do 

povo, mas como parte integrante dele. Essa transição não chega a ser uma mudança abrupta, visto que 

as abordagens religiosas eram ambíguas, como acontece no filme Viramundo em que uma montagem 

paralela intercala cenas de um culto pentecostal com uma celebração do candomblé. Sobre isso 

Bernadet assinala: “(...) os ângulos de filmagem criticam fortemente os sacerdotes pentecostais, 



enquanto a câmera é atenciosa, doce às vezes, diante dos praticantes do candomblé, principalmente em 

relação a uma mãe-de-santo” (p.190). 

Um cineasta que acabou fazendo carreira pela produção de documentários com enfoque sobre a 

religiosidade brasileira foi Eduardo Coutinho. Dos seus trabalhos, pode-se citar: “Santa Marta – Duas 

Semanas no Morro” (1986), “Os Romeiros de Pe. Cícero” (1994), “Santo Forte” (1999) e “Babilônia” 

(2000). 

No ano de 1995 foi organizada no Brasil a Mostra “O Olhar do Cinema” como parte de uma 

conferência sobre a história da Igreja Católica na América Latina e Caribe. Em 2009, também foi 

realizada em São Paulo (SP) e Salvador (BA) a Mostra Cinema e Religião, uma produção conjunta da 

arquidiocese local com a Pastoral da Comunicação que reuniu filmes e documentários nacionais e 

estrangeiros abordando ritos de passagem e os ritos cotidianos realizados em diferentes religiões. 

Mesmo com a abordagem gradativa, ao longo dos anos, a religiosidade é um tema que se faz 

bem presente na cinematografia brasileira, se comparada às produções norte-americanas, por exemplo. 

Mesmo sendo os Estados Unidos, um país marcado por uma formação religiosa específica – o 

protestantismo – esse credo aparece de forma sutil em suas produções, em cenas de casamento, através 

da figura de um reverendo ou pastor, ou em belíssimas performances de corais religiosos. Mesmo que 

seja difícil estabelecer comparações quando se trata de países com produções tão diferentes, talvez 

esse seja um viés para perceber quais as características peculiares ao cinema nacional e até que ponto 

elas interferem sobre a representação da religiosidade. 

Segundo Fernão Pessoas Ramos (2005), o filme brasileiro pode ser caracterizado pela regência 

de um “naturalismo cruel” em que há sempre a preocupação de representar o povo e a forma como ele 

está situado na sociedade brasileira: 

A presença recorrente do povo surge em boa parte da produção nacional na forma 
como de um realismo muito cru, às vezes, escatológico, com cenas abundantes de 
gritos, exasperação, sangramento, longas agonias, miserabilismo, cercando a 
representação desse povo13.  

Trata-se de um olhar pertencente à classe média. Um olhar de alguém que quando não se 

espanta, se culpa pela precariedade da população. É um cinema sobre o povo, mas distante dele. Para 

que algo venha existir no cinema, não basta a sua existência real. É necessário que se lance o olhar 

sobre ele para que daí obter a sua existência nessa “segunda realidade”. 

Não raro, nos filmes brasileiros a relação com a religiosidade tem uma tendência a se apresentar 

de forma jocosa, associada a mitos e tradições – muitos deles que não se sabe nem bem a origem – que 

pelo fato de já terem sido incorporados pela cultura brasileira, galgaram a legitimidade necessária para 

                                                           
13 Universidade Estadual de Campinas. O cinema brasileiro reflete o mal-estar contemporâneo. 3 a 9 de 
outubro de 2005. Fonte: < http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/jornalPDF/ju304pg0607.pdf> Acesso 
em: 10/06/2009. 



o seu reconhecimento e naturalização. É possível observar a representação da religiosidade em filmes 

como “Deus é Brasileiro” em que Deus é uma pessoa encarnada e está no Brasil em busca de um 

substituto para as suas férias, “Redentor”, “O Homem que Desafiou o Diabo”, entre outros. 

Em “Auto da Compadecida” (Guel Arraes, 2000), por exemplo, apresenta-se a figura de um 

padre de integridade questionável e facilmente persuadido a mudar de opinião conforme os interesses 

que estiverem em jogo. Chega a ser convencido pela “lábia” de Chicó (Mateus Nachteargale) a 

realizar o funeral de uma cachorra – ritual antes abominável aos seus olhos. Outra referência religiosa 

significativa é o momento em que os personagens estão mortos e participam do julgamento divino: o 

diabo como acusador, Jesus como advogado, Maria como redentora-mor de todos. Apesar de 

inovações como a apresentação de um Jesus negro, a lógica se desenvolve segundo os moldes da 

tradição católica, visto que Maria é exaltada como a “Mãe de Deus” e “Nossa Senhora”. 

Enquanto os evangélicos sendo representados por alguns personagens no cinema nacional, os 

católicos investem recursos próprios para a realização de filmes religiosos como  “Maria, a Mãe do 

Filho de Deus” (2003) e Irmãos de Fé (2005) com a participação do Padre Marcelo Rossi, autoridade 

católica que já se converteu em celebridade. No filme “Maria, a Mãe do Filho de Deus”, o padre 

realiza dois papéis: um pároco do interior do Brasil e o anjo Gabriel que anuncia o nascimento de 

Jesus a Maria. Na produção, assim como no título, é dada uma atenção especial ao personagem de 

Maria (Giovanna Antoneli) visto que a devoção à virgem é uma característica peculiar ao catolicismo, 

apesar dos evangelhos apresentarem poucas referências a ela.  

Diante da visibilidade adquirida pelos evangélicos, já não basta para a fé católica ser uma 

religião lembrada apenas nos costumes e feriados em uma maioria populacional de não-praticantes. 

Surge também a necessidade de resgatar de alguma maneira as bases que fundamentam e legitimam 

essa fé a fim de que ela sobreviva mediante a concorrência com outras correntes religiosas. Outro 

exemplo, de que a igreja católica vem reagindo a esse crescimento da igreja evangélica, é o 

investimento em meios de comunicação como, por exemplo, as emissoras Rede Vida e Canção Nova e 

em eventos no segmento audiovisual como a Mostra de Cinema e Religião14.  

 

4.2. A REPRESENTAÇÃO DO EVANGÉLICO NO CINEMA NACIONAL: FILMES E 

PERSONAGENS 

Para a seleção do corpus, adotou-se como critério a escolha de filmes do cinema nacional 

contemporâneo num intervalo, entre 1998 a 2009, e que apresentassem a representação de personagens 

                                                           

14 A Mostra já foi realizada duas vezes no Brasil, uma delas, em maio de 2009 em salas de exibição de Salvador 

(BA). Como parte da programação havia produções de diversos países abordando como ocorrem os ritos de 

passagem nas diferentes religiões. 



evangélicos. A partir dessa análise pretende-se exemplificar como ocorre o processo de construção 

desses personagens e assim fornecer subsídios para uma compreensão mais ampla sobre as relações 

entre a representação cinematográfica do evangélico e a representação desse segmento religioso nos 

meios de comunicação de massa. 

Como parte do processo de análise, foi necessário, considerar os seguintes tópicos: 

• Nível de interferência da estrutura narrativa do filme sobre o processo de construção das 

personagens; 

• Contribuição dos elementos da linguagem cinematográfica para a composição da 

personagem; 

• Caracterização da personagem a partir de elementos presentes no roteiro (narrações, falas de 

outros personagens); 

• Como o diretor aborda a religiosidade no filme. 

A escolha de filmes e não outra produção audiovisual, como as telenovelas brasileiras, deve-se à 

natureza sedimentada desse tipo de produto e também de suas representações. O filme trabalha com o 

passado e o passado é a única espécie de realidade da qual não se pode questionar ou fazer 

conjecturas. De algum modo, trata de uma representação consolidada no tempo e no espaço.  

Após a produção de um filme não é possível fazer alterações sobre a personagem. Já as 

telenovelas, estão mais suscetíveis a mudanças posteriores de roteiro, de atores, de produção, seja por 

influência da audiência ou não. Nesse sentido, o personagem da telenovela comparado ao do cinema 

se caracteriza por ser um objeto de estudo mais fluido, porque inconstante, transitório. Um 

personagem pode iniciar a trama como “mocinho” e, ao longo dos capítulos, demonstrar o perfil de um 

“vilão”, e vice-versa. No filme, essa espécie de oscilação tende ser mais rara, sobretudo se considerado 

o pouco tempo disponível para a construção da personagem.  

A seleção dos filmes, dentro do período especificado resultou em uma amostra de dez filmes, 

são eles (em ordem cronológica de produção): 

1. Central do Brasil (1998)/ Direção: Walter Salles 

2. Orfeu (1999)/ Direção: Cacá Diegues 

3. Cidade de Deus (2002)/ Direção: Fernando Meirelles 

4. Carandirú (2002)/ Direção: Hector Babenco 

5. Amarelo Manga (2003)/ Direção: Cláudio Assis 

6. Contra Todos (2004)/ Direção: Roberto Moreira 

7. Tapete Vermelho (2006)/ Direção: Luiz Alberto Pereira 



8. Ó Paí Ó (2007)/ Direção: Monique Gardenberg 

9. Linha de Passe (2008)/ Direção: Walter Salles e Daniela Thomas 

10. Última Viagem – 174 (2008)/ Direção: Bruno Barreto 

Conforme essa ordem e os critérios já apresentados, segue a relação dos filmes com uma breve 

avaliação sobre a representação do evangélico trazida por cada um deles. 

 

Filme 1: Central do Brasil (1998)/ Direção: Walter Salles 

A narrativa do filme tem início na estação de metrô do Rio de Janeiro, “Central do Brasil”, local 

de trabalho de Dora, uma escritora de cartas. Em mais um dia comum de trabalho uma das pessoas 

para quem prestara serviço, uma senhora nordestina, morre após ser atropelada por ônibus. O menino, 

filho da senhora, ao se ver desamparado na grande estação, lembra da escritora de cartas, que 

conhecera há pouco com sua mãe, e vai requisitar seus serviços para a fim de mandar uma carta para 

seu pai desconhecido. Reconhecendo a situação de abandono do menino, Dora tenta tirar proveito da 

criança entregando-a para a adoção, entretanto é surpreendida ao saber que os intermediadores da 

adoção eram traficantes de órgãos. A partir daí, resolve tomar o menino consigo e seguir viagem afora 

em busca daqueles que seriam os parentes do garoto. 

Nessa viagem pelo interior do nordeste brasileiro, cada uma dessas duas personagens revela um 

pouco mais de si mesma. A princípio com comportamentos tão distintos, em certas circunstâncias 

chegam a manifestar atitudes semelhantes, como por exemplo, no momento em que ela repreende o 

menino por ter furtado os itens de um armazém e logo em seguida, ela faz o mesmo. 

Em um momento da viagem, quando os recursos para pegar um transporte haviam acabado, eles 

pedem carona a um caminhão no meio da estrada. Um motorista oferece carona e todos seguem juntos 

até a parada em um restaurante de posto de gasolina. Lá, o motorista pergunta ao menino e a Dora o 

que eles vão comer e beber. Dora pede uma cerveja e pergunta se ele a acompanha. Ele então 

responde: “Não porque sou evangélico”. Ao chegar a bebida na mesa, ela refaz o convite. O motorista 

muda de idéia e cede ao pedido. Após essa mudança de atitude, Dora se retira para o banheiro por um 

instante, mas ao retornar já não o encontra mais. A cena que segue é a de um caminhão saindo em 

partida. 

Tal cena poderia passar despercebida se não fosse o fato de o personagem do motorista 

estabelecer uma relação direta com um aspecto da realidade social brasileira: a presença cada vez 

maior de evangélicos.  

Para entender a repercussão da atitude do motorista é preciso confrontar  sua imagem com a 

representação que se tem acerca do evangélico dentro do contexto social brasileiro. A partir do que se 

observa na sociedade, sabe-se que aquele que se declara como evangélico segue a determinados 



padrões de conduta como não ingerir bebidas ou alcoólicas ou furtar, por exemplo. Tais padrões 

acabam por se tornar parâmetros de identificação social entre aquele que é ou não é evangélico. Desse 

modo, a transgressão de um desses padrões através da ação da personagem pode sugerir ao espectador 

outras perspectivas sobre padrões. A perspectiva de que o “padrão evangélico de ser” no fundo se trata 

de um discurso religioso cujos preceitos não correspondem a uma mudança de conduta na prática.  

No filme, a presença do evangélico se dá através de uma personagem secundária, que não está 

em evidência no roteiro. A sua crença, embora declarada, não é colocada como pauta de discussão. 

Mas é justamente em tais “sutilezas” de inserção, que a conduta representada pela personagem pode se 

demonstrar mais “naturalizada” em relação à realidade. 

 

Filme 2: Orfeu (1999)/ Direção: Cacá Diegues 

Orfeu foi um filme produzido em 1999, período em que o cinema brasileiro ainda está em sua 

fase de retomada após um longo período de recessão. Sob a direção de Cacá Diegues, o filme é 

baseado em uma peça de Vinicius de Morais15 e relata a história de Orfeu, um compositor de samba-

enredo que mora no Morro Carioca e se apaixona por Eurídice, uma moça recém-chegada do Acre. 

A história tem como pano de fundo o Morro que, tal como as favelas do Rio de Janeiro em 

outros filmes, têm como elemento representativo, constantes confrontos entre a polícia e os traficantes. 

Orfeu foi criado nesse lugar e é filho de Conceição, uma mestre-sala de escola de samba e Inácio, um 

ex-mestre de bateria que se tornou evangélico. A forma como o filme revela as características desse 

último personagem é gradativa e, de certo modo, sutil, pois só ao longo do filme é possível perceber 

que se trata de uma pessoa religiosa. 

A primeira cena em que Inácio aparece, ele está sentado na cama com a mulher e tem sobre o 

seu colo um livro que parece ser uma Bíblia. Em outra cena, novamente possui o livro em mãos, dessa 

vez, está sentado à mesa e enquanto se alimenta segura o livro aberto. Ao ser questionado pelo filho 

sobre o que lia, responde falando da história de Caim e Abel. Fica assim, evidente que se trata de uma 

Bíblia.  

A presença de um evangélico como Inácio aparece como mais um elemento comum e 

característico de lugares com concentração de pessoas de baixa renda como as favelas do Rio de 

Janeiro. Em uma das cenas em que Orfeu conversa com um traficante da redondeza isso é possível de 

observar, em plano de fundo, uma casa com uma placa indicando “Igreja Evangélica do Morro 

Carioca”. Assim, a existência de um personagem como Inácio compõe a tentativa de construir uma 

                                                           
15 O nome original da peça é Orfeu da Conceição e consiste em uma adaptação da história mitologia grega entre 
Orfeu e Eurídice. A obra teve a sua primeira versão para o cinema ano de 1959 e foi produzida a partir de uma 
parceria entre França, Itália e Brasil. Direção de Marcel Camus. 



representação que se aproxime do perfil da população habitante nas favelas, entre sambistas, 

traficantes e recentemente, inclusive, evangélicos. 

Eurídice, a amada de Orfeu, em uma das noites de Carnaval passa em frente a uma igreja 

evangélica onde acaba entrando. A cena começa com um plano geral que capta a imagem de várias 

pessoas cantando uma música cristã. Nesse momento a câmera não focaliza no rosto de nenhuma 

pessoa, mas registra o ambiente em plano geral, finalizando a seqüência com um close no rosto de 

Inácio que também está na igreja. Trata-se de uma cena breve, sem diálogos, com as vozes das pessoas 

cantando ao fundo.  

Em outra cena Inácio aparece voltando da igreja com Eurídice e durante o percurso há o 

seguinte diálogo: 

Eurídice: O senhor sempre foi religioso? 

Inácio: A palavra de Jesus expulsou o demônio do meu coração e a igreja me salvou 
da vida boêmia e da bebida que estavam acabando comigo. 

A partir desse breve diálogo se toma conhecimento de como Inácio se tronou evangélico. Um 

depoimento que revela que ele levava uma vida bem diferente – “vida boêmia e da bebida” – e que 

sofreu uma mudança de comportamento que, sob a sua interpretação significa que a “palavra de Jesus 

expulsou o demônio” do seu coração. Um discurso que condiz com a fala de algumas igrejas 

evangélicas em que Jesus é motivo de redenção para todos os problemas. 

Durante todo o roteiro, o personagem Inácio é construído de forma linear, sem exprimir 

contradições quanto à conduta geralmente atribuída a um evangélico. Mesmo a sua mulher sendo uma 

participante de escola de samba e professando a crença em outra religião, ele não apresenta “desvios” 

dentro da expectativa que se cria em torno do “ser evangélico”. Uma representação incomum em 

relação ás outras, pois revela um personagem que preserva as suas convicções. Deste modo, uma 

representação que pode até privilegiar os evangélicos. 

Filme 3: Cidade de Deus (2002)/ Direção: Fernando Meirelles 

Cidade de Deus é um dos filmes que marcam uma nova fase no cinema nacional, pois mesmo 

tratando de um tema recorrente como a realidade violenta e pobre das favelas, demonstra elevados 

investimentos em produção e divulgação. O filme começa contando a história da Cidade de Deus, um 

conjunto habitacional criado pelo governo do Rio de Janeiro, em meados da década de 1970, para 

abrigar famílias de comunidade carentes. Um lugar que, na medida em que o governo se torna mais 

ausente, vai criando leis próprias de sobrevivência como assalto coletivo a carros de botijão de gás e 

ações que acabam por estruturar um ambiente propício para o desenvolvimento da criminalidade.  

Como parte desse contexto, se forma o chamado “Trio Ternura” (Fig. 2) integrado por 

Cabeleira, Marreco e Alicate. Um grupo que realizava pequenos atos criminosos até o dia em que 

fazem uma chacina em assalto a um motel da cidade. Após esse assalto, eles se escondem da polícia 



no meio de uma mata fechada e é no contexto dessa cena que Alicate, um dos componentes do trio diz: 

“Quer saber Marreco? Vou sair dessa vida senão vou amanhecer com a boca cheia de formiga. Vida de 

bicho solto é pra maluco, não pra mim. (...) Vou voltar pra igreja (grifo nosso)”. Ao dizer isso, 

Alicate desce da árvore se arriscando, até mesmo, de ser capturado pela polícia. Na cena seguinte, 

enquanto ele anda pela rua, a polícia passa por ele, mas acaba confundindo-o com outro rapaz. Uma 

cena que é acompanhada pela seguinte narração em OFF: 

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará 
(...) nem mortandade que assole ao meio dia”. Pois aquele que habita no esconderijo 
do Altíssimo à sombra do presente descansará.  

Trata-se de uma citação inspirada no texto bíblico do Salmo 91 e que aparece como uma fala do 

próprio Alicate, como uma confirmação da decisão que acabara de tomar. Subseqüente a essa 

narração, que indica ser o consciente da personagem, segue-se outra narração, dessa vez, dirigida pelo 

narrador principal da história. Uma narração que anuncia que cada bandido teve um destino e o 

“destino entregou Alicate nas mãos de Deus”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nestas cenas também não há uma menção direta de qual igreja Alicate teria retornado, mas 

considerando o período retratado no filme e a própria idéia de “retorno” à igreja depreende-se que seja 

evangélica. Como já foi citado, é justamente no ano de 1977 que há o surgimento de uma das maiores 

igrejas do segmento neopentecostal: a Igreja Universal do Reino de Deus. Desde então, a visibilidade 

sobre as igrejas evangélicas, de um modo geral, tornou-se crescente e a sua inserção nos bairros 

periféricos já era notória. Então, mostrar que um dos componentes do “Trio Ternura” volta para a 

igreja é constatar a influência da religião nessas localidades e mostrar que nem todo bandido está 

fadado a um destino de criminalidade. A religião aparece como uma das alternativas de vida 

oferecidas naquele contexto social. Para ilustrar, é conferido a cada personagem do “Trio” um destino 

diferente. 

Filme 4: Carandirú (2002)/ Direção: Hector Babenco 

Carandirú é uma produção baseada nos fatos reais ocorridos no Complexo Penitenciário do 

Carandirú, em São Paulo. Como narrador das histórias que sucedem naquele cenário, está a figura do 

Fig. 1 – “Trio Ternura” de Cidade de Deus 



Dr. Dráuzio Varela, indicado como médico para trabalhar na penitenciária. Entre uma história e outra, 

a história do detento “Peixeira” (Fig. 3) merece destaque.  

 

 

Conhecido como um homem violento na prisão, do tipo que não “leva desaforo pra casa”, 

Peixeira coleciona uma série de assassinatos dentro e fora da cadeia. Apesar disso, há momentos em 

que esse personagem aparece só, caminhando pelo pátio da penitenciária. Em pleno dia de visita, 

parece ser um dos poucos que não tem família. Certo dia, é surpreendido por um sonho. Um sonho que 

o deixa assustado, por levá-lo a pensar em quantas pessoas já tinha matado na vida. A partir desse 

susto, procura o Dr. Varela para um desabafo, perguntando como fazia para tirar o peso da culpa que 

sentia. Minutos depois, aparece a cena de um culto evangélico que acontecia no interior do presídio. 

Peixeira, em mais uma de suas caminhadas solitárias, se aproxima do local do culto e acaba 

sendo induzido a entrar a partir de um diálogo que um pregador tem como ele. Nessa cena, enquanto 

ele caminha, ouve-se em OFF, vozes cantando uma música cristã. A câmera mostra em plano geral 

uma sala com várias pessoas sentadas e, à frente, em um púlpito está um homem falando. Este homem 

avista Peixeira e começa a conversar com ele diante dos presentes: 

Pastor: Entra, irmão! Vem! Vem! Você sabe que o Senhor tem um plano pra você? 
Vem! Esta é a tua casa. Você está perdido. Você não sabe, mas foi Ele quem te trouxe 
aqui. 

Peixeira: Ele quem, pastor? 

Pastor: Jesus! (fala olhando para os fiéis em redor). Ele sabe que você não dorme se 
faz mal a alguém. Que você perde o sono todas as noites senão consegue fazer alguém 
tropeçar. Me diga se não foi assim todos os seus dias! Vamos! Vamos! Não tem sido 
assim todos os seus dias? 

Nesse diálogo, a câmera alterna entre close no rosto do pregador e close no rosto de Peixeira 

que, ajoelhado, chora. Esse tipo de representação trazida pelo filme tem seus fundamentos em um fato 

que têm se tornado realidade nas prisões e penitenciárias: a conversão de presos. Segundo artigo de 

Fig. 2 – “Peixeira” de Carandirú 



Ana Maria Quiroga16, ao mesmo tempo em que a sociedade brasileira se desinteressa pela realidade 

prisional, o número de instituições religiosas que buscam os presídios para exercer atividades de 

assistência espiritual é crescente. Uma assistência, outrora de responsabilidade exclusiva da Igreja 

Católica, foi sendo ocupada por outras religiões a partir da separação entre Igreja e Estado. Ainda 

sobre a inserção dos evangélicos no contexto das prisões: 

(...) os evangélicos que estão dentro das prisões em suas inúmeras denominações 
históricas e pentecostais, são sempre olhados de maneira ambivalente. Ora produzem 
grande desconfiança, ora provocam sentimento de alívio./ A desconfiança, sobretudo, 
de seu afã evangelizador, da explícita concorrência por fiéis. Mas, vem também, da 
falta de uma instituição central que tenha autoridade pra responder por todos aqueles 
que se apresentam como pastores, pastoras e leigos evangélicos (...) Por outro lado, o 
sentimento de alívio vem das repercussões das conversões que, no interior das 
instituições carcerárias, resultam em agregação e ‘pacificação’”. 

A partir dessa referência, percebe-se que a representação de evangélicos no filme Carandirú não 

á aleatória, mas busca retratar se aproximar da realidade vivenciada nas prisões brasileiras, incluindo a 

influência da religião evangélica. 

Quanto á caracterização dos personagens, o pregador aparece vestido com camisa de manga 

comprida abotoada na gola e nos punhos e fala com Peixeira interpelando-o, quase aos gritos. Uma 

conversa que é feita publicamente sob a avaliação dos outros fiéis. A forma do discurso se assemelha 

ao discurso de alguns pregadores que abordam, muitas vezes, de forma insistente o interlocutor. 

No momento em que Peixeira é assassinado a tiros pela polícia, ele está em sua cela e, ao 

receber os disparos, está com os braços abertos e segura mão esquerda um quadro com a imagem de 

Jesus e com a direita, uma Bíblia. Sua roupa, também já não é mais a mesma. Em semelhança ao 

pregador, está com a camisa abotoada. Trata-se de uma cena emblemática, quase uma redenção do 

personagem Peixeira que, após ter cometido tantos crimes e se converter, morre de braços abertos, 

lembrando a morte de Cristo. 

Além do personagem destacado, o filme faz outra alusão ao universo evangélico. Um dos presos 

recebe uma carta de sua mãe: 

OFF (voz feminina): Davilson, meu filho querido, a mãe chora quando lembra de ti 
pequenininho, rindo no fundo dos meus olhos, sei que você nunca acreditou no meu Deus, mas 
hoje quando peguei a Bíblia, parecia que te tinha de novo no meu colo. Meu coração ficou 
miúdo quando abri no Salmo 91, olha só que bonita a palavra: Mil cairão ao teu lado, dez mil à 
tua direita, mas tu não serás atingido, nada chegará à tua tenda. 

Enquanto a carta é narrada, a câmera abre em plano geral, mostrando o desastroso resultado da 

chacina ocorrida na prisão. Entre os cadáveres, o preso é surge como um dos poucos sobreviventes, 

formando uma associação direta com o conteúdo da carta que diz: “Mil cairão ao teu lado, dez mil à 

tua direita, mas tú não serás atingido...” 

                                                           
16 Comunicações do ISER, n.61. Religiões e prisões. Disponível em: < 
http://www.iser.org.br/exibe_publicacoes.php?pub_id=7> Acesso em: 19/08/2008. 



 

Filme 5: Amarelo Manga (2003)/ Direção: Cláudio Assis 

O nome do filme já tem por si só um forte apelo sensorial. A cor é amarela, o sabor é de manga. 

E essa tônica acompanha a estética do filme, desde o trabalho de fotografia – em que todas as cenas 

têm um aspecto meio amarelado, com cores vibrantes – até a angulação da câmera que capta cenas a 

partir de uma posição superior (plongée) como a retratar um submundo. 

Amarelo Manga é composto pelo desdobramento de histórias paralelas que acabam se 

entrecruzando. A primeira personagem apresentada é Lígia (Leona Cavalli), a dona de um bar 

frustrada por ser desejada por muitos e não viver com ninguém. Um dos freqüentadores do seu bar é 

Isaac (Jonas Bloch) que além de necrófilo – afinidade por pessoas mortas – mora no Hotel Texas, um 

lugar escuro, semelhante a um cortiço. Esse Hotel é administrado por Dunga (Matheus Nachtergaele), 

que é apaixonado por Wellington, um açougueiro. Este, por sua vez, é casado com Kika (Dira Paes), 

uma dona de casa evangélica que é a responsável pelo desfecho central da história. 

O desfecho do filme é revelado desde o seu começo quando Isaac está no carro – uma Brasília 

amarela – e o programa de rádio anuncia:  

E agora, vamos às nossas notícias matinais: Dona de casa muito respeitável, encontrou 
seu marido com amante e aí a coisa ficou preta. Ela, uma evangélica, partiu pra 
cima da fulana e foi um tal de “Deus nos acuda”. Resultado: amante no hospital 
ferida e a cor ninguém sabe, ninguém viu (grifo nosso). 

Poucos minutos depois Kika é apresentada (Fig. 4) Ela está numa Igreja do Evangelho 

Quadrangular e participa do culto. Na sua caracterização, cabelos presos, blusa abotoada no pescoço e 

punhos. Eis a distribuição dos elementos necessários para que o espectador entenda estar diante de 

uma evangélica. 

 

 

A representação do evangélico nesse filme surpreende por dois fatores: a tentativa de trazer uma 

representação verossímil de um culto evangélico e a desconstrução da expectativa que se costuma criar 

Fig. 3 – “Kika” de Amarelo Manga 



sobre o evangélico. Na primeira cena em que a personagem evangélica aparece, ela está em culto na 

igreja. A câmera intercala entre planos que mostram o coletivo de pessoas e planos fechados em rostos 

contritos, emocionados, dos fiéis na igreja. 

Outro aspecto que surpreende no filme é a igreja representada. Geralmente as igrejas nos filmes, 

embora disponham de diversos elementos que possibilitam a sua identificação como evangélica – são 

apresentadas com nomes fictícios. Um recurso que confere ao diretor maior liberdade na sua 

representação e também evita acusações posteriores, sobretudo em se tratando de um segmento com 

igrejas tão diversificadas umas em relação às outras. Tal procedimento, contudo, não é adotado nesse 

filme. A igreja apresentada por ele existe dentro e fora da ficção. Em uma cena em que Wellington vai 

procurar Kika na igreja aparece uma placa com a identificação: Igreja do Evangelho Quadrangular17. 

A colocação de uma igreja real na cena, ao mesmo tempo em que contribui para o poder de 

verossimilhança, tem sérias implicações se considerados os desdobramentos que envolvem a 

personagem. 

Kika, para bem ou mal da igreja, acaba transmitindo uma representação contraditória diante da 

expectativa que se cria em torno da conduta de um evangélico. De algum modo, a sua representação é 

antecipada por alguns personagens através de falas depreciativas como: “As crentes são as mais 

safadas”. Tal frase dirigida para uma personagem evangélica soa, a princípio como uma acusação 

descabida, blefe, mas acaba adquirindo contornos de verdade a partir do desfecho da história. Apesar 

de ser uma esposa fiel e dedicada, Kika ao descobrir que o marido a traía, se transforma. Ao se deparar 

com o flagrante do marido com a amante, morde a orelha da outra e, em seguida, trai o marido com 

Isaac, o necrófilo, relativamente mal visto nas redondezas. Há, assim, uma depreciação da personagem 

quanto à sua integridade e, por conseqüência, a integridade dos membros da igreja é colocada em 

xeque. 

Além dessa representação do evangélico através do personagem de Kika, o filme traz outras 

referências ao universo religioso por meio da falas de outros personagens, como o padre. O padre é 

freqüentador do Hotel Texas e, ao mesmo tempo, é responsável por uma igreja vazia de fiéis – uma 

possível alusão ao decréscimo do número de católicos no Brasil? Uma referência direta ou não, as 

falas do padre acabam se revelando importantes não só para compreender a proposta estética do filme 

– “o ser humano é estômago e sexo”, como diz em de suas falas – mas também como subsídio para se 

ter uma noção mais completa do tipo de representação que o filme traz sobre religião. Eis, uma das 

falas do religioso: 

OFF (voz do Padre): Ninguém é inocente. Há muito tempo se perdeu a esperança nos homens. 
O castigo hoje que grita aos sete cantos, os humanistas de beira de púlpito se apiedam, pois 
que se apiedem de suas próprias almas, pois é justamente no orgulho da bondade que reside o 

                                                           
17 Nos créditos do filme é possível observar, na parte de agradecimentos, uma referência à Igreja do Evangelho 
Quadrangular. Registro que atesta que as imagens veiculadas tiveram o consentimento da igreja. 



maior de todos os pecados. O homem morre, o mundo se extingue e as chamas se consomem, 
mas a soberba acompanha o vácuo. 

Afirmar que “ninguém é inocente”, por exemplo, é algo que envolve a todos os personagens, 

sobretudo, se for considerada a forma como essa fala é apresentada: em OFF. Um recurso utilizado no 

cinema, muitas vezes, para conferir autoridade ao discurso apresentado. Assim, fica subentendido que 

até aquilo que é aparentemente inocente, em essência não o é. A fala do padre, em alguns momentos, 

também parece ser uma referência indireta ao possível conflito simbólico entre a igreja católica e 

outras religiões como em: “os humanistas de beira de púlpito se apiedam” como em alusão a 

pregadores. 

 

Filme 6: Contra Todos (2004)/ Direção: Roberto Moreira 

A periferia de São Paulo serve de pano de fundo para a abordagem de diferentes temas 

relacionados à realidade social brasileira com destaque para a violência, a juventude e a religião. É um 

filme construído em plano-sequência, planos longos e poucos cortes, e com uma câmera participativa 

diante das cenas. Uma câmera que interage com as cenas enquadradas, ora focando o rosto dos atores, 

ora distanciada, mas de algum modo atuante sobre a construção da narrativa.  

A primeira cena retrata uma refeição que uma família faz em companhia de alguns amigos. 

Logo, nesse primeiro momento, o elemento religioso se revela: o pai de família, representado pelo 

personagem Teodoro (Fig. 3), pede licença a todos para orar antes da refeição. A reação é 

diversificada. Uns consentem, a família ri, mas a oração é feita. A partir das primeiras ações de cada 

personagem, há a tendência de se construir um perfil de cada um deles. No caso de Teodoro, o ato de 

orar leva à dedução de que ele seja adepto de alguma religião cristã. Entretanto, o filme, além de ter 

como proposta um discurso crítico acerca de determinados fatos da realidade brasileira, também 

realiza um exercício de desconstrução das personagens. Uma forma de revelar que as aparências 

podem enganar. 

 

 
Fig. 4 – “Teodoro” de Contra Todos 



Assim, em uma breve descrição, alguns dos personagens da trama são: Teodoro, homem que 

freqüenta uma igreja evangélica, mas que trai a mulher, bate na filha e trabalha como matador de 

aluguel; Soninha, filha de Teodoro e com sérios problemas de relacionamento com seu pai; Terezinha, 

namorada evangélica de Teodoro com  quem ele trai a esposa. Considerando o enfoque do trabalho, 

dos personagens apresentados será objeto de nossa atenção, dois deles: Teodoro e Terezinha. 

Teodoro vive numa mesma casa, com esposa e filha, e num primeiro momento revela-se como 

homem equilibrado e religioso. Ora antes das refeições, lê a Bíblia, freqüenta cultos. Contudo, ao 

longo da trama, ele revela outras facetas de sua personalidade. Em uma das refeições, sua filha se 

recusa a orar. A partir daí se inicia uma discussão entre pai e filha que culmina com uma sucessão de 

tapas e pontapés. Logo em seguida, Teodoro cai nos braços de sua esposa, como se nada tivesse 

acontecido. Esse mesmo Teodoro trabalha como matador de aluguel, fato desconhecido por todos da 

sua família e que compartilha apena com um amigo, companheiro de profissão. Com a apresentação 

desse novo elemento da personalidade de Teodoro, já não se faz contraditório o fato dele ser 

evangélico e ser violento com sua filha em casa. Descobre-se em seu personagem uma espécie de 

dupla personalidade. Vidas paralelas que coexistem enquanto separadas uma da outra.  

Contudo, ao longo do desenvolvimento da trama, o cordão de isolamento entre os dois modos 

de vida se rompe. Teodoro, que se diz religioso, se revela como um homem violento não só na sua 

profissão, mas na sua casa e, até mesmo, com a própria Terezinha. O interessante de observar nessa 

ruptura, é que entre os dois modos de vida, o violento e o religioso, o que demonstra ter maior 

predominância sobre a personagem é o primeiro. Uma constatação que faz ruir todo conceito de 

evangélico construído sobre a pessoa de Teodoro. O elemento religioso se apresenta assim, como uma 

máscara usada circunstancialmente para ocultar os delitos humanos. 

Em uma cena Teodoro vai à casa de Terezinha, a outra personagem evangélica do filme. 

Terezinha conhece Teodoro na igreja e, desde então, tem um relacionamento com ele. O fato de ser 

um homem casado e, por vezes violento com filha, são informações desconhecidas por ela. Sob sua 

perspectiva, Teodoro é um homem que se converteu, ou seja, tornou-se adepto da igreja, e que a pediu 

em noivado. Assim, Terezinha aparece como uma figura que busca ser fiel aos preceitos de sua 

religião e ao mesmo tempo ingênua, pois não é capaz de perceber a farsa de Teodoro.  Essa 

ingenuidade, na medida em que consiste numa característica da personagem, ao ser associada com o 

elemento religioso que também sua personalidade, pode servir de reforço para uma concepção já 

difundida acerca da religião: a concepção de que a religião é um discurso alienante. Tão alienante, a 

ponto de gerar certa ingenuidade em relação aos acontecimentos.  

A personagem de Terezinha, desde a primeira aparição, apresenta elementos que a caracterizam 

como adepta de uma religião cristã. O seu modo de se vestir com roupas simples, rosto sem 

maquiagem e cabelos presos se assemelham à representação mais popular do evangélico. Na sua 



primeira fala, em que agradece a Teodoro por tê-la ajudado com a organização da casa nova, suas 

palavras confirmam a representação visual construída: “Teodoro eu quero te agradecer, em nome de 

Jesus, tudo o que você tem feito por mim” (grifo meu). De forma quase didática, fica assim 

esclarecido ao espectador que se trata de uma personagem religiosa e da qual é possível prever certas 

atitudes conforme o padrão de conduta difundido acerca dessa religião. 

 

Filme 7: Tapete Vermelho (2006)/ Direção: Luiz Alberto Pereira 

Uma família do interior que viaja em busca de um cinema para assistir a um filme de 

Mazzaropi. Esse é o argumento do filme Tapete Vermelho para a abordagem de diversas questões da 

realidade brasileira, inclusive a religiosidade. 

Quinzinho e sua família, formada por sua e mulher e seu filho moram no interior do Brasil. Um 

ambiente que se mostra marcado pela simplicidade e pelas “crendices” populares. Apesar disso, a 

representação do sertanejo é apenas um pretexto para tratar de outros assuntos como o fenômeno de 

expansão das lojas que vendem a crediário e endividam milhares de brasileiros, o preconceito da 

cidade com o homem “matuto”, a luta dos militantes do Movimento Sem-Terra, entre outros. Destes, 

contudo, convém atentar, mais uma vez, para a religiosidade, em primeira instância e também do 

evangélico. 

Voltando à história do filme, o filho de Quinzinho tem o desejo de presentear seu filho, 

levando-o para assistir a um filme de Mazzaropi no cinema, do mesmo modo como ele teve a 

oportunidade de assistir em sua infância. A novidade do cinema tinha, entretanto, um preço alto: 

abandonar a cidade do interior, com a sua tranqüilidade, para se expor às ameaças e incertezas da 

“cidade grande”.  

Nessa trajetória, há um determinado momento, em que Quinzinho se vê angustiado por ter se 

perdido do seu filho e vai buscar consolo em uma Igreja Católica. A cena tem início com um plano 

que focaliza a fachada do templo e Quinzinho entrando. Ao entrar, ele já parece afeiçoado com os 

rituais próprios da igreja e juntamente com outras pessoas acende velas. Em seguida, a câmera mostra 

seu rosto contrito em lágrimas fazendo uma promessa para “Nossa Senhora”. Após o close no seu 

rosto, a câmera em primeiro plano amplia lentamente a imagem da santa, dando a entender de que 

Quinzinho interagia com ela em suas preces. Esta é uma das seqüências que se destacam no filme pela 

sua dramaticidade. Uma seqüência que tem por música de fundo a letra de “Romaria”: “Sou caipira, 

pirapora nossa/ Senhora de Aparecida/ Ilumina a mina escura e funda/ O trem da minha vida”. 

Em outra seqüência, Quinzinho passa em frente a uma casa que tem uma placa com o nome: 

“Igreja Global do Amor Divino”. Logo da entrada, ele ouve a voz de alguém falando ao microfone e é 

atraído a entrar. Em seguida, a câmera mostra a parte interna do templo em plano geral, ora mostrando 

o pregador a distância, ora focalizando o rosto de Quinzinho. Este, sentado ao banco, quase dorme, 



despertando no momento em que o pregador diz: “Esta é mais uma casa de Deus que conseguimos 

erguer com muito sacrifício. Já foi do diabo...quando aqui funcionava o cinema, amém?” O rosto do 

pregador está em close e o seu rosto se contorce a cada palavra. A forma como ele fala do cinema, 

revela um discurso alienado que associa tudo ao diabo, inclusive o diabo. Com isso faz uma referência 

que filme faz ao processo de ocupação das igrejas evangélicas. Com o sucateamento de espaços 

culturais, muitas igrejas se apropriam desses espaços para transformá-los em novos templos.  

Despertado pela fala do pregador, quando afirma que ali tinha sido um cinema, Quinzinho vai 

falar com a secretária da igreja a qual o recebe com um: “Boa noite, vai pagar o dízimo?”. Isto aponta 

para uma representação da forma como as igrejas lidam com o dinheiro. Como se a sua existência 

fosse movida pela arrecadação dízimos e ofertas.  

Outro aspecto que ainda pode ser levantado nessa seqüência é a indiferença da secretária em 

relação ao material que pertencia ao cinema, considerado como “tralha”. E, por ironia, é justamente 

em meio à “tralha” que Quinzinho encontra os filmes de Mazzaropi que tanto procurava. É a 

apresentação de uma igreja evangélica não só como instrumento de alienação, mas uma ameaça para a 

preservação da própria cultura nacional. 

 

Filme 8: Ó Paí Ó (2007)/ Direção: Monique Gardenberg 

O filme “Ó Paí Ó” (2007) é uma produção baseada na peça homônima do bando de teatro 

Olodum e dirigida por Mônica Gardenberg que retrata a realidade de cortiço situado no Pelourinho, 

em Salvador. Desse contexto, emergem vários tipos de representações, uma delas é a personagem 

Dona Joana, interpretada pela atriz Luciana Souza, caracterizada como uma evangélica fervorosa e 

contestadora das atitudes alheias, além de ser a proprietária do cortiço onde mora a maioria das 

personagens da trama.  

Essa representação não pode ser pensada isoladamente, pois dialoga com outros referenciais 

disponíveis em produtos midiáticos - nos programas de televisão de emissoras evangélicas, em 

telenovelas, no cinema, entre outros. Alguns elementos usados em alusão à identidade evangélica da 

personagem estão: na aparência (vestido longo, manga longa e sem decote, cabelo preso em coque); 

nos jargões (“Amarra o mal!”, “Jesus seja louvado!”); na atitude (contesta a atitude dos outros 

moradores, bisbilhota a vida dos outros, participa dos cultos de sua igreja, é rígida com os filhos em 

relação as suas convicções religiosas).  

No filme também há a representação de um tipo de culto evangélico. Há um pastor que “expulsa 

o demônio do corpo de uma ‘irmã’”, enquanto que os presentes no culto gritam jargões típicos desse 

meio religioso. Uma cena que lembra o que acontece durante a “Sessão do Descarrego”, no programa 

televisivo da Igreja Universal do Reino de Deus. Por outro lado, apesar desse elenco de características 



corresponderem à prática de algumas igrejas evangélicas, no contexto específico do filme, essas 

práticas aparecem associadas ao sincretismo religioso da Bahia.  

O argumento do filme é descrito por André Setaro18 com as seguintes palavras: “(...) em um 

animado cortiço do centro histórico do Pelourinho em Salvador, tudo é compartilhado pelos seus 

moradores, especialmente a paixão pelo Carnaval (...) e a antipatia pela síndica do prédio, Dona 

Joana”. Durante a trama, os vizinhos não fazem rodeios para expressar essa oposição até mesmo com 

frases como: “Eu sei muito bem o que você fica aí com seu vestidinho de santa, mas só pensa 

naquilo”. Frase que aponta para uma suposta falta de integridade da evangélica. Uma hipótese que 

poderia ser desconsiderada, mas que ganha procedência a partir de uma atitude de Dona Joana. 

Mesmo demonstrando tanta convicção na sua fé, no momento em que seus filhos somem no 

carnaval da cidade, ela recorre aos búzios da Mãe Santa para encontrar a solução. Assim, no universo 

da baianidade, até quem diz ser evangélico, sucumbe ao sincretismo, porque como anuncia Roque 

(Lázaro Ramos) na primeira fala do filme: “Nessa terra todo mundo é D’Oxum!...”.  

 

Filme 9: Linha de Passe (2008)/ Direção: Walter Salles e Daniela Thomas 

Cidade-Líder, periferia de São Paulo é o cenário onde se apresenta uma típica família brasileira: 

uma mãe solteira com quatro para criar e grávida de mais um. Cada um dos filhos tenta driblar as 

dificuldades que a situação social lhes impõe. Reginaldo (Kaique de Jesus Santos) não conhece o pai, 

mas sabe que ele é um motorista de ônibus, razão que o faz acompanhar o mesmo motorista quase 

todos os dias. Dênis (João Baldasserini) trabalha como motoboy e já pensa em outras formas de 

melhorar de vida. Dario (Vinicius de Oliveira) joga futebol e tem o sonho de ser escolhido por um 

olheiro. Dinho (José Geraldo Rodrigues) trabalha como frentista em um posto de gasolina e frequenta 

uma igreja evangélica, lugar onde vê a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor.  

“Linha de Passe” é um filme dirigido por Walter Salles, o mesmo diretor de “Central do Brasi” 

(1998). Nesse primeiro filme, que também compõe a lista dos selecionados, a referência ao evangélico 

é sutil, quase imperceptível. Já em “Linha de Passe”, o fato de se colocar um dos personagens centrais 

como evangélico sugere uma abordagem mais ampla sobre a inserção do evangélico na sociedade 

brasileira. 

A primeira cena em que Dinho aparece ele está na igreja participando de um culto. Em plano 

geral aparece a imagem de um homem falando que se deduz ser o pastor pelo posicionamento que 

adota durante a reunião. À medida em que ele profere seu discurso, a imagem mostra alternadamente 

                                                           

18 Ver crítica completa do filme Ó pai Ó em: <http://setarosblog.blogspot.com/2007/05/pai_14.html>. Acesso 

em: 15/06/2009. 



os rostos das pessoas que se encontram naquele ambiente, inclusive o de Dinho. Nesse primeiro 

momento, os fiéis são convidados a cantar uma música cristã e logo em seguida há uma montagem 

dessa com a cena seguinte a partir da fusão de um elemento comum entre as duas cenas: mãos 

erguidas. As mãos dos fiéis erguidas na igreja, dá lugar às mãos agitadas de torcedores em um estádio 

de futebol. De forma semelhante à seqüência da igreja, são focalizados rostos ansiosos, preocupados, 

com o resultado do jogo. Trata-se de uma passagem que se utiliza de um elemento comum – as mãos – 

para enão sugerir um comparativo entre os dois contextos. Não vem ao caso afirmar que isso teria a 

intenção de dizer que as partidas de futebol se converteram em ritos religiosos, mas sim pelo poder 

arrebatador que essas duas manifestações exercem sobre as multidões. Sã movimentos de forte 

mobilização popular. 

Considerando que Dinho é um dos personagens centrais da trama, em várias cenas é possível 

observar a forma como o evangélico é representado no seu comportamento e como a sociedade reage a 

esse comportamento. As falas de alguns personagens que se dirigem a Dinho revelam isso: 

- Não é porque virou crente, não. Uma vez na quebrada, sempre na quebrada, irmão. (quando 
Dinho passa por seus colegas de rua). 

- E aí, crente, futebol também é de Deus? (quando Dinho é flagrado pelo seu chefe ouvindo uma 
partida de futebol no rádio) 

- Tá bonito, hein? Vai fazer exame de fezes? (quando Dinho chega ao posto arrumado de paletó 
e camisa). 

Um outro personagem do qual também é possível extrair certos traços de representação é o 

próprio pastor. Seu discurso faz referências a suposta mentalidade que permeia as igrejas evangélicas: 

- Às vezes, a gente perde tanto tempo na vida pensando em coisas bobas, coisas materiais 
que queremos ter. Coisas que, na verdade, nos afastam de Jesus. Por exemplo, a gente, às 
vezes, passa 12 meses pagando a prestação do sofá, não é verdade? Quem já não fez isso aqui? 
12 meses. Todo mês vai lá com o carnêzinho, né irmão? Pagar a prestação de um sofá, se às 
vezes, a gente nem senta direito nele, por isso eu pergunto pra você, meu irmão, a casa onde 
você mora é sua? 

- Sabe irmão, nesses três anos que eu tô nessa luta, eu nunca vi esses salão assim tão vazio. 
E agora com a “Reviver” aí na esquina (fala se referindo a uma outra igreja) tá todo mundo 
pulando pra lá. Todo mundo. Mas pra quê, né? Ouvir sermão que não incomoda? Acreditar 
que Jesus é bonzinho? Jesus não é bonzinho. Nuca foi, nunca vai ser. 

 

Há uma cena em que Dinho é assaltado no posto em que trabalha e o gerente o acusa de ter 

participação. Durante a discussão, Dinho se descontrola e acaba dando um soco no seu chefe. Em 

seguida, a sua reação é sair pelos bares bebendo. Com esses acontecimentos é como as contingências 

sociais fossem mais fortes que a sua própria vontade de mudar. 

Mesmo com esse incidente, Dinho acaba participando do batismo da igreja com outras pessoas. 

Uma representação que pode induzir ao pensamento de que para fazer parte de uma igreja, ou até 

mesmo se batizar, não precisa de muito protocolo ou corresponder a um determinado padrão de 



conduta. Dinho havia cometido atos que seriam repreensíveis, como bater em uma pessoa e beber, no 

entanto, sem demonstração de um arrependimento, lá estava ele às vésperas de ser batizado. 

 

Filme 10: Última Parada - 174 (2008)/ Direção: Bruno Barreto 

O filme “Última Parada - 174” é baseado em uma história verídica e relata a história de Sandro, 

um rapaz de 22 anos que ficou nacionalmente conhecido por assaltar a linha de ônibus 174 no Rio de 

Janeiro e fazer os passageiros de reféns por horas. Sob a direção de Bruno Barreto, o filme sucede a 

produção do documentário “Ônibus 174” (2002) e traz uma abordagem voltada para a reconstrução da 

biografia de Sandro. 

Na história, Sandro é roubado de sua mãe ainda bebê e é criado pelo pai. Após vários anos, sua 

mãe Marisa (Fig. 5) se converte e volta a procurá-lo. Logo nos primeiros minutos de filme, aparecem 

pessoas cantando em uma igreja. Ao final de cena, a câmera se distancia mostrando, em plano geral, 

uma construção de alvenaria com uma faixa onde está escrito “Assembléia de Deus”. Como a mãe de 

Sandro é morada de uma periferia, a igreja evangélica surge como elemento componente desse 

contexto. 

A mãe de Sandro acaba se casando com o pastor da igreja, Jaziel. E a representação da 

convivência entre os dois, também permite fazer algumas inferências sobre o evangélico, como por 

exemplo, no seguinte diálogo: 

Pastor: Marisa, eu acho que tu não devia trabalhar limpando a casa dos outros, não. 

Marisa: É meu trabalho. 

Pastor: Eu sei, mas também não é pecado tu não trabalhar. 

Marisa: Trabalhar é bom, Jaziel. 

Pastor: Tú não precisa mais, Marisa. (Pega uma mala e abre mostrando dinheiro dentro). Nossa 
igreja tá prosperando... 

Marisa: Graças a Deus, hein. 

Pastor: Graças a Deus. 

Marisa: Você é um bom pastor, Jaziel. Ajuda muita gente. Eu não quero ser um peso, não. 

Pastor: Tú é minha mulher, Marisa. Tú vai ser a mãe dos meus filhos. Isso é peso, é? (...) 
Marisa quando um homem casa ele quer ter filho. É isso que Deus espera da gente. 

 



 

 

A atitude de Jaziel de abrir uma pasta com dinheiro e afirmar que a igreja está prosperando 

sugere pensar que todo o dinheiro arrecadado vai para ele. Esta tem é mais uma referência à forma 

como a relação dos evangélicos com o dinheiro é representada. Reforça-se com isso a concepção de 

que a igreja é um empreendimento, em que os fins comerciais subjugam os fins espirituais. Outra 

afirmação destacada se refere à sua vontade de ter filhos com Marisa, sob a justificativa de ser isso que 

“Deus espera da gente”. Mais um conceito associado ao evangélico, a de relacionamentos conjugais 

fundamentados na procriação. São concepções, entre muitas, difundidas e atribuídas aos evangélicos e 

que encontram em representações pequenas e isoladas – como as do cinema – mais um elemento de 

reforço. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – “Marisa” de Última Parada – 174 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É interessante observar como um fato social se reproduz nos meios de comunicação e, de 

modo especial, nos produtos culturais como o cinema. Mesmo que o cinema não tenha um 

compromisso com a verossimilhança dos fatos que representa, os contornos que ele adquiriu no Brasil 

- um tipo de cinema que aborda e discute as questões sociais vivenciadas no país – aumentou a sua 

responsabilidade sobre a repercussão do seu discurso.  

 A partir da observação dos filmes selecionados foi possível perceber que embora estado e 

religião sejam entes separados, a herança católica ainda é predominante nas representações religiosas. 

Além disso, suas representações já aparecem como elementos naturalizados, constituintes da cultura 

brasileira e, portanto, isentos e qualquer discussão ou questionamento. Já a religião evangélica, por se 

tratar de um fenômeno relativamente recente no Brasil é representada como um fato social ainda em 

fase de descobrimento, portanto sujeito a críticas e desconfianças. A sua abordagem nos filmes, 

aparece como mais um fato que emerge na realidade brasileira e, como tal, deve ser posto em pauta, 

juntamente com tantos outros. A aparição dos evangélicos no cinema, não corresponde 

necessariamente a um reconhecimento da importância desse grupo para a sociedade, mas sim uma 

constatação de que eles existem na sociedade brasileira. 

 Ao mesmo tempo em que essa existência é constatada, ela é enquadrada dentro de 

determinados parâmetros. Assim como foi mencionado que a representação tem a função de 

categorizar objetos, coisas ou acontecimentos, do mesmo os evangélicos são categorizados. 

Geralmente a sua representação no cinema aparece associada a fatores como: baixa condição 

financeira (igrejas em periferias, presídios) e alienação (o indivíduo se reduz à religião). A religião 

evangélica também apresentada como uma alternativa de vida, quando não restam outras 

possibilidades aparentes. 

 De todas as representações observadas sobre os evangélicos não se pode afirmar com certeza 

qual delas têm correspondência com a realidade. Nem mesmo se pode exigir essa correspondência de 

uma produção como o cinema. O que se propõe com essa investigação é um resgate histórico e 

contextual sobre imagens em processo de naturalização como forma de combater a disseminação de 

pensamentos preconceituosos por meio de produtos culturais. 
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APÊNDICE A 

Decupagem dos filmes selecionados 

 Cada um dos filmes selecionados apresenta cenas específicas onde é possível observar a forma 

como o personagem evangélico é construído, seja a partir da articulação dos elementos da linguagem 

cinematográfica, seja por detalhes contidos no roteiro, como os diálogos. Segue abaixo a decupagem 

dos filmes selecionados conforme ordem cronológica de produção. 

 

Filme: Central do Brasil 

Ano: 1998 

Direção: Walter Salles 

Durante a viagem de Dora (Fernanda Montenegro) e Josué (Vinicius de Oliveira), em busca do pai 

deste, eles se encontram com César (Othon Bastos), um caminhoneiro que lhes dá carona no meio da 

estrada. 

TEMPO AUDIO VÍDEO (DESCRIÇÃO) 

IN OUT 

01:06:00 01:07:00 César: Não, não, não. Eu não posso beber... Eu sou 
evangélico19. 

Dora: Tenho certeza que “Aquele” lá em cima ta te 
olhando...Eu queria te dizer uma coisa. Eu tô muito 
feliz por ter perdido aquele ônibus. Muito feliz. 
(Pega na mão dele). Só um instante...Eu volto num 
instante. 

Dora está num restaurante e conversa 
com o caminhoneiro que acabara de 
conhecer. Ao chegar uma cerveja, 
serve o copo dele. 

 

Filme: Orfeu 

Ano: 1999 

Direção: Cacá Diegues 

Orfeu (Toni Garrido) é filho de Conceição (Zezé Mota) uma passista de escola de samba e Inácio 

(Milton Gonçalves) um ex-Mestre de Bateria que se converteu. 

 

                                                           
19 Alguns trechos de falas estão em negrito por serem considerados importantes para a identificação do 
personagem como evangélico ou por apresentar algum elemento que contribui para a representação do 
evangélico no filme. 



TEMPO AUDIO VÍDEO (DESCRIÇÃO) 

IN OUT 

00:04:45 00:04:55 Inácio: Viu Orfeu, tocando? Era ele? 

Conceição: Quem mais podia ser, Inácio? Até 
ofende a Deus tocar violão dessa maneira. 

Inácio: Deixa Deus sossegado, mulher. (Abre a 
Bíblia). 

Inácio conversa com Conceição. 

00:13:30 00:13:35  Aparece na casa de Conceição, esposa 
de Inácio, uma placa com a inscrição 
“Alegrai-vos no Senhor”. 

00:18:45 00:19:23 (Inácio segura a Bíblia enquanto almoça) 

Orfeu: Ó eu aí ó! 

Conceição: Mano já mandou te procurar. Tá todo 
mundo te esperando no barracão. 

Orfeu: Vocês sabiam que o estado do Acre é 
espetacular? Tá olhando o quê aí, mestre Inácio?  

Inácio: Não sou mestre de nada. É a história de Caim 
e Abel. 

Orfeu: Aleluia! 

Inácio: Louvado seja o nome do Senhor. A 
humanidade começou com um irmão sendo mais 
amado do que outro. 

Orfeu: Só o amor traz felicidade, Seu Inácio. 

Conceição: Felicidade, meu filho, é uma geladeira 
cheia de feijão e cerveja, com o remédio da gripe do 
lado do pingüim. 

Orfeu chega em casa e conversa com 
Inácio. 

00:35:05 00:35:10  Em plano de fundo aparece uma casa 
com a placa “Igreja Evangélica do 
Morro Carioca”. 

01:0014 01:00:38 Igreja (canta): Se a dor mais forte sofrer/ Ó seja o 
que for/ Tú me fazes saber que feliz... 

(A seqüência termina com um plano mostrando 
Inácio na igreja) 

Eurídice passa em frente a uma igreja 
evangélica e entra após o convite de 
uma menina. 

01:08:13 01:10:40 Inácio: Quando você entrou na igreja, eu falei 
comigo mesmo que você só podia ser a sobrinha de 
Dona Carmem. 

Eurídice: Pois é, bem que eu vi o senhor me 

Inácio leva Eurídice pra casa e 
conversa com ela. 



olhando. 

Inácio: Você ia sempre na igreja lá no Amazonas? 

Eurídice: Acre. Às vezes, acho bonito. 

Inácio: Acha bonito? 

Eurídice: O senhor sempre foi religioso? 

Inácio: A palavra de Jesus expulsou o demônio do 
meu coração e a igreja me salvou da vida boêmia 
e da bebida que estavam acabando comigo. 

Eurídice: Meu pai não acreditava em deus, mas tinha 
medo do inferno. 

Inácio: Pronto, você já está em casa. Eu vou dormir 
que amanhã cedo eu trabalho. 

Eurídice: Amanhã, Seu Inácio? Mas amanhã ainda é 
carnaval. 

Inácio: Por isso mesmo, ninguém vai na oficina, eu 
gosto do silêncio dela vazia, muito mais. 

Eurídice: Ih! Esquecí a televisão ligada (Entra em 
casa) Seu Inácio! Ô, Seu Inácio, depressa! Vem ver, 
Seu Inácio! Olha, Seu Inácio, Dona Conceição. 

(Seu Inácio para a imagem da televisão, que mostra 
a escola de samba, vira de costas e se volta 
novamente) 

Inácio: Orfeu e você, minha filha. É diferente, não 
é? 

Eurídice: É como se eu não tivesse existido antes de 
conhecer ele. 

Inácio: Todo mundo quer ser amado. Até o Senhor 
só pensa nisso. Em tudo que é religião, em qualquer 
lugar do mundo, o maior mandamento é sempre 
amar a Deus acima de todas as coisas. Até Ele só 
pensa em ser amado, sem nenhuma concorrência. 

(Sai e vai embora) 

01:20:55 01:21:35 Orfeu: Me ajuda, Pai, pelo amor de Deus. 

Inácio: O que é que foi? 

Orfeu: A Eurídice sumiu. 

Inácio: sumiu como? 

Orfeu: Não sei, desde ontem ninguém mais viu ela. 

Inácio: Mas eu deixei ela em casa depois do culto. 
Eurídice não tinha pra onde ir depois à noite, 

Orfeu conversa com seu pai Inácio. 



sozinha em plena segunda-feira de carnaval? 

Orfeu: Tô com medo, pai. 

Inácio: Deus já te deu tanto, meu filho, um dia você 
ia ter mesmo que pagar por tudo que o senhor te deu. 

 

Filme: Cidade de Deus 

Ano: 2002 

Direção: Fernando Meireles 

Um dos componentes do “Trio Ternura”, chamado Alicate (Jefechander Suplino) está se escondendo 

da polícia e decide voltar para a igreja. 

 

TEMPO AUDIO VÍDEO (DESCRIÇÃO) 

IN OUT 

00:18:55 00:20:30 Alicate: Marreco, tive uma visão, mano. 

Marreco: Tú fumou, cara? 

Alicate: Tú já trabalhou, num já, Marreco? 

Marreco: Já. 

Alicate: Como é que é trabalhar, o que os cara fala? 

Marreco: Só trabalhei com meu pai. E sabe como é pai, 
né? Pai só fala merda. 

Alicate: Quer saber Marreco? Vou sair dessa vida senão 
vou amanhecer com a boca cheia de formiga. Vida de 
bicho solto é pra maluco, não pra mim. 

(...) 

Alicate: Vou voltar pra igreja. 

OFF: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à 
sombra do Onipotente descansará (...) nem mortandade 
que assole ao meio dia”. Pois aquele que habita no 
esconderijo do Altíssimo à sombra do presente 
descansará.  

Narrador: O assalto do hotel entrou pra história como o 
mais sangrento daquela época. Depois desse dia, cada 
bandido teve um destino: o destino entregou Alicate nas 
mãos de Deus 

Marreco e Alicate estão escondidos 
numa mata tentando escapar de uma 
perseguição policial. Em um 
determinado momento da conversa, 
Alicate desce da árvore em que 
estava escondido. 

Enquanto faz o caminho de volta pra 
casa, pensa em um texto bíblico (ver 
texto em OFF). Simultaneamente a 
isso, a polícia passa por ele e não o 
reconhece. 

 



 

00:25:56 00:26:00 Berenice: Só vou te dizer uma coisa cara: eu não quero 
que meu filho seja filho de malandro, ta escutando? 
Porque você ta sozinho, Cabeleira. 

Cabeleira: que sozinho, o quê? 

Berenice: Sozinho, sim! O Alicate entrou pra igreja. 

Cabeleira: Aleluia, irmão. 

Berenice: Marreco tá trabalhando. 

Cabeleira: Um otário, tudo otário. 

Berenice: E você, Cabeleira? 

 

Berenice e Cabeleira discutem sobre 
a relação. 

 

Filme: Carandirú 

Ano: 2003 

Direção: Hector Babenco 

Um dos detentos de nome Peixeira (Milhem Cortez) visita um salão de evangélicos que tem dentro do 

presídio. 

 

TEMPO AUDIO VÍDEO (DESCRIÇÃO) 

IN OUT 

01:15:50 01:16:15  Em dia de visita aos presidiários, um 
dos detentos pára para observar uma 
cela onde ocorre um culto. 

01:47:15 01:48:50 Dr. Dráuzio: Que foi? 

Peixeira: Doutor, como é que a gente sabe se a gente 
ficou doente, doutor? O Zico voltou, pra me cobrar 
doutor não ter matado ele... 

Dr. Dráuzio: Ô Peixeira, tu ta vendo fantasma? 

Peixeira: O sujeito anda como eu doutor. Não 
conseguí matar? Acho que é a primeira vez que me 
acontece isso. Só sei matar. Crescí assim. 

Dr. Dráuzio: A gente muda, Peixeira. 

Peixeira: Doutor, eu preciso saber o que tá 

Peixeira, depois de ter um pesadelo, 
conversa com o Dr. Dráuzio. 



acontecendo comigo, doutor. Será que eu não sou 
mais eu? 

Dr. Dráuzio: Vai ver é culpa de ter matado tanta 
gente. 

Peixeira: Doutor, culpa tem remédio, doutor? 

Dr. Dráuzio: Se tivesse todo mundo ia querer. 

01:49:35 01:51:40 (OFF): Segura na mão de Deus, segura na mão de 
Deus, pois ela, ela te sustentará...Não tema, segue 
adiante e não olhe para trás, segura na mão de 
Deus... 

Pastor: Entra, irmão! Vem! Vem! Você sabe que o 
Senhor tem um plano pra você? Vem! Esta é a tua 
casa. Você está perdido. Você não sabe, mas foi Ele 
quem te trouxe aqui. 

Peixeira: Ele quem, pastor? 

Pastor: Jesus! (fala olhando para os fiéis em redor). 
Ele sabe que você não dorme se faz mal a alguém. 
Que você perde o sono todas as noites senão 
consegue fazer alguém tropeçar. Me diga se não foi 
assim todos os seus dias! Vamos! Vamos! Não tem 
sido assim todos os seus dias? 

Peixeira: Foi, pastor! Foi sim! Tem tanto sangue 
comigo, pastor! 

Pastor: Vamos, irmão! Dobre o joelho. Vamos...(com 
a Bíblia em punho). Dobre o joelho. Você quer 
aceitar Jesus? Vamos, você quer aceitar Jesus? Você 
quer aceitar Jesus? (gritando). Vamos, irmão, você 
quer aceitar Jesus? 

(Peixeira se ajoelha em prantos) 

Pastor: Quem aqui já aceitou Jesus? 

Todos: Eu ! (respondem com as Bíblias erguidas) 

Pastor: Aleluia! 

Peixeira: Aleluia, Senhor. 

Peixeira se aproxima da sala onde 
está acontecendo um culto e se 
converte. 

02:04:42 02:04:45  Cena que mostra alguém cultuando o 
candomblé. 

02:07:20 02:07:35  Peixeira é assassinado. Na cena, ele 
aparece segurando uma imagem de 
Jesus e uma Bíblia, com uma camisa 
de manga comprida, abotoada até o 
pescoço. 

02:16:55 02:17:57 OFF (voz feminina): Davilson, meu filho querido, a 
mãe chora quando lembra de ti pequenininho, rindo 

Presidiário lê carta da mãe. A câmera 
em fade-out mostra os cadáveres 



no fundo dos meus olhos, sei que você nunca 
acreditou no meu Deus, mas hoje quando peguei a 
Bíblia, parecia que te tinha de novo no meu colo. 
Meu coração ficou miúdo quando abri no Salmo 91, 
olha só que bonita a palavra: Mil cairão ao teu lado, 
dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, nada 
chegará à tua tenda.  

resultantes da chacina. 

 

Filme: Amarelo Manga 

Ano: 2003 

Direção: Cláudio Assis 

Wellington (Chico Diaz) é casado com Kika (Dira Paes), uma dona de casa evangélica, que se 

transforma ao descobrir a traição do marido. 

 

TEMPO AUDIO VÍDEO (DESCRIÇÃO) 

IN OUT 

00:04:55 00:05:16 Rádio: E agora, vamos às nossas notícias matinais. 
Dona de casa muito respeitável, encontrou seu marido 
com amante e aí a coisa ficou preta. Ela, uma 
evangélica, partiu pra cima da fulana e foi um tal 
de “Deus nos acuda”. Resultado: amante no hospital 
ferida e a cor ninguém sabe, ninguém viu. 

Enquanto um dos personagens dirige 
o veículo, escuta a narração de um 
noticiário na rádio. (Uma narração 
que antecipa um fato que acontece 
no filme). 

00:06:35 00:07:07 Pastor: Aleluia, irmãos, devemos temer o demônio e 
“gloriai” o Senhor! 

Igreja: Aleluia! 

Pastor: Não devemos dar espaço em nossas mentes 
para que Satanás invada nossos corações. Amém? 
(Plano geral do auditório da igreja, seguido de um 
plano com o pregador e uma frase no plano de fundo 
que diz: “Deus é fiel”). 

Igreja: Amém! 

Pastor: ...e faça sua morada. Aleluia! 

Igreja: Aleluia! 

Pastor: A arma contra o sofrimento é a crença no 
nosso Senhor Jesus! (Simultaneamente aparece Kika 
balbuciando uma oração). 

Kika: Glória a Deus! 

A voz do pastor falando “Aleluia, 
irmãos” é primeiramente colocada 
em mixagem com a imagem de uma 
mão mexendo em um disco de vinil, 
para em seguida, exibir o rosto do 
pastor em primeiro plano. 



Pastor: Louvemos ao Senhor! 

00:14:34 00:15:05 Dunguinha: A Dona Kika a quantas anda? 

Wellington: Aquela com graça de Deus é ajuizada, 
viu? Crente... qualquer dia sabe Dunguinha, eu que 
embarco nessa. To mesmo precisando parar de fumar. 

Dunguinha: Aquela que é mulher de sorte, come 
muita carne, né? 

Wellington: Gosta não... Agora na cama ela até que é 
fraquinha...Ele á boa como mulher. É crente. 

(Dunguinha dá gargalhadas) 

 

00:18:30 00:19:23 OFF(voz do Padre): Ninguém é inocente. Há muito 
tempo se perdeu a esperança nos homens. O castigo 
hoje que grita aos sete cantos, os humanistas de beira 
de púlpito se apiedam, pois que se apiedem de suas 
próprias almas, pois é justamente no orgulho da 
bondade que reside o maior de todos os pecados. O 
homem morre, o mundo se extingue e as chamas se 
consomem, mas a soberba acompanha o vácuo. 

Dentro de uma igreja está um 
homem ajoelhado, que ao se levantar 
começa a varrer a igreja, cantando. 

00:27:40 00:29:00 Amante: Meu pai me chamou de vagabunda, pô. Sabe 
por que? Sabe não né? Por tua causa! 

Wellington: E tú foi contar pra ele. 

Amante: Claro que eu não contei, né? Seu frouxo. 
Mas ele ta sacando. Ele saca que eu to de caso com 
homem casado. Namorado fantasma é homem 
casado. Deus me livre que ele saiba que o homem é 
duro. Do jeito que ele gosta de Kika. Aquela sonsa... 

Wellington: Aquela sonsa, não! Kika é crente! Kika 
não é do tipo que... 

Amante: As crentes são as mais safadas, vice? 

Wellington: repete, se tú tem coragem! 

Amante: As crentes são as mais safadas. 

 

00:43:00 00:44:10 Padre: Eu não sou mais, nem menos infeliz com a 
situação da minha igreja. De uma coisa eu não posso 
reclamar: fiéis. Aliás, isso é uma coisa que eu nem 
ligo. A igreja tá fechada, não tem santos, roubaram. 
As missas estão paradas. Tudo bem, não faz 
diferença. O importante pra mim é Deus. O resto é 
resto. Você não acha que eu to certo? 

Bianor (Gerente do hotel): Quem sou eu para 
contradizer uma palavra do senhor? Decerto, deve tá 
certo. 

Padre: Bianor,esse povo tem muito lugar pra expor 
sua fé. Os templos protestantes, umbanda, os 

Padre conversa com o atendente de 
hotel, Bianor. 



terreiros, as clínicas psiquiátricas. Por que não 
deixam a minha igreja em paz?  

Bianor: Eu só imagino que se continuar assim desse 
jeito, um dia ela vai se acabar. 

Padre: Vai, você ta certo, vai. Por que o povo gosta 
de ostentação. Não tem ostentação, então não tem 
igreja. Eu é que estou tranqüilo e calmo. 

00:47:47 00:49:05 OFF (voz do Padre): O ser humano é estômago e 
sexo e tem diante de si uma condenação, real e 
obrigatoriamente, de ser livre, pois ele mata e se mata 
com medo de viver. Por isso, meus olhos estão cegos, 
para não enxergar a forma desses pecadores. Meus 
ouvidos escutam uma voz que diz: Padre! Morrer não 
dói, morrer não dói, estamos todos condenados, 
eternamente condenados, condenados a ser livres. 

Padre (em conversas com cachorros de rua): Nós 
vamos almoçar agora, porque só vocês são fiéis, 
Vocês são fiéis, vocês... 

Câmera segue o padre andando de 
costas. Ao final da voz em OFF, 
câmera abre em contra-plongeé no 
prédio da igreja. 

 

 

Filme: Contra Todos 

Ano: 2004 

Direção: Roberto Moreira 

Teodoro (Giulio Lopes) é um matador de aluguel que freqüenta uma igreja evangélica e mesmo sendo 

casado, trai a esposa Cláudia (Leona Cavalli) com Terezinha (Martha Meola), uma mulher da igreja. 

 

TEMPO AUDIO VÍDEO (DESCRIÇÃO) 

IN OUT 

00:03:10 00:03:44 Teodoro: Só um minutinho. Vamo fazer uma 
oraçãozinha antes de comer? 
Soninha...Valdomiro...pode ser? Senhor, eu vos 
agradeço por esse alimento e eu vos peço que nunca nos 
falte (Soninha rí). Amém. 

Teodoro está à mesa e fala com os 
familiares e amigos. 

00:08:46 00:08:55 Terezinha: Teodoro! Eu quero te agradecer, em nome 
de Jesus, por tudo o que você ta fazendo por mim. 

Teodoro visita Terezinha. 

00:13:45 00:14:35 Teodoro: Sabe, Terezinha, fico me lembrando o 
primeiro dia que a gente se viu, se lembra? 

Teodoro vai à Terezinha e conversa 
com ela. 



Terezinha: Claro. 

Teodoro: Num banquinho de jardim... 

Terezinha: É...tava fazendo hora pra o trabalho. A gente 
começou a conversar. 

Teodoro: Tinha um co...coral, lembra disso, não? 

Terezinha: Lembro. Você foi! Ah! Aquele culto foi tão 
bonito...o pastor parecia ta falando com a gente, NE? 

Teodoro: Ah! Impressionante, parecia que era comigo. 

Terezinha: Eu tô muito feliz. 

Teodoro: Terezinha, você mudou minha vida, viu? 

00:19:05 00:20:10 Cláudia: Deixa eu servir você, Teodoro. 

Teodoro: Soninha, dá pra esperar um pouco, não? 

Soninha: Por quê? 

Teodoro: Porque a gente vai orar antes de comer. Pode 
ser, não? 

Soninha: Não. 

Teodoro: Como é que é? 

Cláudia: Como assim “não”? Calma, calma... 

Teodoro: Olha aqui, cê deixa de ser atrevida, hein 
menina? 

Soninha: Cê ta nervosa? (pergunta para Cláudia, sua 
enteada) 

Cláudia: Não. 

Soninha: Nem eu. (começa a comer) 

Teodoro: Faz favor, vamo orar antes de comer, por 
favor! Eu tô falando grego aqui, não? 

Cláudia: Calma, Teodoro. 

Teodoro: Põe esse garfo aí! 

Cláudia: Gente, por favor...quer suco? 

Soninha: Eu não orar porra nenhuma. (larga o garfo)  

Teodoro: Cê ta pensando o quê, sua putinha? Vai pro 
seu quarto agora, sem vergonha. Vai pro seu quarto! 
Cala essa boca! (Fala batendo em Soninha) 

Soninha: Cê não tem vergonha de bater em mim, não? 

 



00:21:30 00:22:25 Voz 1: Elevo meus olhos para os montes, de onde me 
virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o 
céu e a terra (Teodoro pega na mão de Terezinha). Não 
deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não 
dormitará.  

Voz 2:Aleluia. 

Voz 1: Elevo os meus olhos para os montes de onde me 
virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o 
céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que 
guarda não dormitará.  

Voz 3: Glória a Deus! Aleluia! 

Voz 4: Senhor, meu Deus, meu Jesus, liberta, tira toda 
enfermidade, meu Pai, levanta ele dessa cama, Senhor. 

Terezinha e Teodoro estão 
participam de uma oração na casa 
de uma pessoa doente. 

01:08:26 01:09:25 Terezinha: Oi Claudete, tá atrasada? 

Claudete: Só pra variar, né? 

Terezinha: Eu já acabei. 

Claudete: Ah, ainda bem! Calor, correria, viu? 

Terezinha: Dete... 

Claudete: Hum... 

Terezinha: Tenho uma novidade pra te contar. 

Claudete: Jura? 

Terezinha: Olha só (mostra o anel de noivado na mão 
direita). 

Claudete: Não acredito!  

Terezinha: Teodoro me pediu em casamento e eu 
aceitei. 

Claudete: Ô glória! Já contou pra tua mãe? 

Terezinha: Ainda não. 

Claudete: Ela vai ficar muito feliz, não é? 

Terezinha: Mas hoje eu vou testemunhar na igreja. Vou 
dizer como conheci Teodoro, como ele foi pra casa de 
Deus e aceitou Jesus. Louvado seja Deus, né Claudete? 

Claudete: Louvado seja! Porque o que mais interessa 
nessa vida é o amor e o amor a Jesus. E se você 
encontrou um guerreiro pra te acompanhar na fé, minha 
amiga, nada mais é importante. Quer dizer...só Jesus 
Cristo! 

Terezinha encontra com uma amiga 
na saída do trabalho. 

01:12:55 01:14:15 Teodoro: Terezinha? Terezinha? Teodoro tenta entrar na casa de 



Terezinha: Vá embora! Vá embora, Teodoro! Eu não 
quero ver você nunca mais! Vá embora. Some daqui! 
Eu não vou permitir que o demônio entre na minha 
casa. Vá embora! 

Teodoro: Terezinha, eu preciso te explicar... 

Terezinha: Demônio não vai triunfar! Vá embora! 

Teodoro: Terezinha... 

Terezinha: Vai embora! 

Teodoro: Abre a porta, Terezinha... 

Terezinha: Não vou abrir, não vou abrir, demônio! 
Senhor, Senhor, Senhor... 

Terezinha. 

01:14:55 01:16:15 Teodoro: Cê tinha razão, Terezinha...Sou demônio, 
mesmo. Eu tentei mudar. Eu queria seguir com você o 
caminho de Deus, fazer tudo direitinho, mas você não 
me ajudou em nada. Cê não quis nem me ouvir, 
Terezinha. Ou será que eu não tenho direito a perdão? 
Tá lá na sua Bíblia, todo mundo tem direito a perdão. 
Deus deve ter me perdoado, mas você não me perdoou, 
né Terezinha? Então você vai conhecer o Teodoro. 
Você vai me conhecer, Terezinha. 

Teodoro fala com Terezinha que 
está amordaçada. 

01:29:45 01:31:40 Pessoas da igreja (cantam): Eu quero ser, Jesus amado, 
como um barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, 
faze de novo, eu quero ser....eu quero ser...um vaso 
novo. 

Terezinha se casa com Valdomiro 
(amigo de Teodoro que trabalha 
como matador de aluguel) e os 
convidados da festa cantam um 
hino cristão. 

 

Filme: Tapete Vermelho 

Ano: 2006 

Direção: Luiz Alberto Pereira 

Em sua busca pelo filme de Mazzapori na cidade grande, Quinzinho (Matheus Nachtergaele) passa em 

frente de uma igreja evangélica e entra. 

 

TEMPO AUDIO VÍDEO (DESCRIÇÃO) 

IN OUT 

01:19:45 01:22:06 Pastor: A mão de Deus está acariciando a cabeça de 
cada um de vocês. Tem que trazer os outros 
irmãos para que, juntos, possamos confessar essa 
fé, essa fé inabalável no Criador de todas as coisas. 

Em Plano Geral aparece uma casa 
com uma placa indicando “Igreja 
Global do Amor Divino”. Quinzinho 
passa na frente e entra. Assiste uma 



Aleluia! 

Igreja: Aleluia! 

Pastor: Deus, Deus meu, aquele que diz amém, ore! 
Temos que nos voltar para Deus, ampliar o reino de 
Deus, para que o diabo desapareça completamente da 
face da Terra, amém? Amém? 

Igreja: Amém! 

Pastor: Esta é mais uma casa de Deus que 
conseguimos erguer com muito sacrifício. Já foi do 
diabo...quando aqui funcionava o cinema, amém? 

Igreja: Amém! 

Pastor: Aqui vocês poderão sentir a mão de Deus 
acariciando a cabeça de cada um de vocês. 

(Muda o plano) 

Quinzinho: Boa noite. 

Secretária da Igreja: Boa noite, vai pagar o dízimo? 

Quinzinho: Vou pagar, nada, não senhora. Podia me 
contar uma coisa? 

Secretária da Igreja: Pode ir falando. 

Quinzinho: Aqui já foi cinema? 

Secretária da Igreja: Foi, até pouco tempo, por quê? 

Quinzinho: Por curiosidade. 

Secretária da Igreja: Tá. Ainda ta cheio de tralha pra 
jogar fora, coisa que ninguém quer, sabe? Ó...pode ir 
vendo, uma tranquerada. Olha ali, ó..tem lata de 
filme, tem cartazes... 

Quinzinho: Essas latas aí, são de filmes? 

Secretária da Igreja: São. 

Quinzinho: Posso espiar? 

Secretária da Igreja: Pode, mas olha..pelo amor de 
Deus, você não vai me tirar nada do lugar. Não vai 
bagunçar mais do que já ta isso aí. 

Quinzinho: Je...ca. Ta...tu. Mazza...ro..pi. 
Mazzaropi! Mazzaropi! 

Secretária da Igreja: Ei! O que é isso? A casa de 
Deus! 

Quinzinho: Ô Dona...já vi que a senhora é muito 
bondosa. Será que a senhora poderia me dar essas 
latas do Mazzaropi? É o filme do Jeca Tatu que eu vi 
ali pequeno. A senhora não imagina o tanto que eu 

parte do culto e, em seguida, tem uma 
conversa com a secretária da igreja. 



andei pra mó de ver esses filme. 

Secretária da Igreja: Pelo menos alguém se 
interessou pelos filmes. O senhor quer levar? Pode 
levar, tem um saco alí. Põe aí no saco. 

Quinzinho: Muito obrigado. 

Secretária da Igreja: Leva. 

 

 

Filme: Ó Pai Ó 

Ano: 2007 

Direção: Monique Gardenberg 

Dona Joana (Luciana Souza) é a síndica de um cortiço no Pelourinho, mas não é muito bem vista pelos 
moradores. 

 

TEMPO AUDIO VÍDEO (DESCRIÇÃO) 

IN OUT 

00:05:30 00:06:07 Dona Joana: Saí da minha porta cambada de Satanás! 

(Som da agitação dos fantasiados na rua) 

Dona Joana: Ô feiticeira, que fumaceiro é esse aí? Tá 
fumando maconha, é? 

- É, me deixe! 

Dona Joana: Quando a polícia chegar aí, nega, fica 
doida com a bala perdida, aí a chacina vai ser boa! O 
prédio vai pegar fogo e sabe onde que a gente vai 
morar, nega? Cajazeira 50! Aí vai ser gostoso! 

Dona Joana discute com a vizinha e 
com os moradores da janela do 
prédio. 

00:06:18 00:07:22 (Meninos pegam a Bíblia escondida embaixo da 
escada, antes de entrar em casa) 

Dona Joana: Demoraram... 

Cosme: Foi longo o sermão... 

Dona Joana: Ah! Me conte... 

Damião: Foi lindo, uma lindeza... 

Dona Joana: Ah...o que foi tanto que o pastor falou? 

Cosme: Falou muito lá. 

 



Dona Joana: Falou de quê, menino? 

Damião: Falou da...da...da cruz! 

Dona Joana: Da cruz? No último dia de carnaval? 

Damião: Pior que foi, Jesus preso lá na cruz e o povo 
brincando carnaval. 

Dona Joana: Hum...Isso só pode ser um sinal. Pra me 
alertar...pra deixar vocês pregados em casa longe 
dessa pouca vergonha, dessa cruz que é o carnaval. 
Aleluia! Aleluia! 

Cosme e Damião: Aleluia! Aleluia! 

00:12:34 00:13:24 Dona Joana: Quem taí, Damião? Pra mim, é? 

Damião: Não, não é pra gente mermo tomar partido 
de uma cão na frente da casa daquela menina 
endemoninhada. 

Dona Joana: Deus seja louvado! Amarra o mal! 

Cosme: Deixa eu ir, mainha, amarrar o mal. 

Dona Joana: Você desse tamainho amarra o mal? 
Onde já se viu... 

Cosme: A gente amarra... 

Dona Joana: Ó paí menino...Tá, ta certo, podem ir, 
mas de lá direto pra casa. Êpa! Podem voltar...Tão 
pensando que vão aonde mão abanando, feito menino 
de rua?  

Meninos fingem que alguém bate na 
porta de casa, para poder sair. 

00:17:15 00:17:57 Dalva: Cês, não são Cosme e Damião, filho de Dona 
Joana? 

Cosme e Damião: Somos, somos! 

Cosme: Conhece mainha d’aonde? 

Dalva: Do culto, glórias ao Senhor! 

Damião: Eu to me alembrando da senhora, acho que 
já vi a senhora antes. 

Dalva: Ela sabe que vocês estão aqui? 

Cosme e Damião: Sabe, sabe, sabe. 

Cosme: A senhora não sabe não, minha mãe tá 
doente. 

Dalva: Ô meu Deus, talvez essa semana ela nem vá 
na igreja. Leve pra sua mãe, diga que foi Dalva, da 
Saúde, que mandou. 

Damião: Deus lhe pague. 

Filhos de Dona Joana encontram com 
Dalva, senhora que freqüenta a 
mesma igreja da mãe deles. 



Dalva: Amém, a nós todos. 

00:20:56 00:21:57 Seu Gerônimo: Marizete, põe um cafezinho pra 
gente. 

Dona Joana: Pôxa, Seu Gerônimo, sua loja ta bonita, 
viu? Cheia de coisas... 

Seu Gerônimo: É, essa época do ano tem muito navio 
atracando, tem muitas opções para os clientes como 
essa coroa santíssima toda em prata do século XVIII. 

Dona Joana: Belíssima, Seu Gerônimo. Muito bonita. 

Seu Gerônimo: Cafezinho melhor da Bahia. 

Dona Joana: Ô, Seu Gerônimo, tem uma coisa que eu 
nuca falei, mas que eu admiro muito no senhor. É 
que até hoje o senhor usa a aliança da sua esposa no 
dedo. 

Seu Gerônimo: É, quando a gente ama uma pessoa 
como eu amei a minha falecida esposa, esse amor 
fica pregado na gente. 

Dona Joana: Mas hoje em dia ninguém liga pra isso, 
não. Hoje em dia o pessoal só quer mesmo é 
safadeza, Seu Gerônimo. 

Seu Gerônimo: O mundo tá perdido. 

Dona Joana: Tá perdido. 

Dona Joana conversa com Seu 
Gerônimo, dono de uma loja de 
antiquário no Pelourinho. 

00:31:26 00:33:26 Dona Joana: Boa tarde! 

Dalva: O que é que você está fazendo aqui, Joana? 

Dona Joana: Oxente, mulher, fazendo a mesma coisa 
que você. Cumprindo minhas obrigações com 
Deus. 

Dalva: Doente não tem obrigação de vir à igreja, não 
senhora. 

Dona Joana: Oxente, o quê, mulher, que conversa é 
essa? 

Dalva: Seus meninos passaram lá na feira hoje bem 
mais cedo e contaram que você tava ardendo de febre 
na cama. Fiquei tão avexada. 

Dona Joana: Como foi isso, Dalva? 

Dalva: Foi assim como lhe falei. Disseram que estava 
lá, fazendo compras pra você. 

Dona Joana: Como foi isso mesmo? 

Dalva: Assim como lhe falei? 

Dona Joana encontra com Dalva no 
Pelourinho e, em seguida, aparece 
particpando de um culto na igreja. 



Dona Joana: Foi? 

Dalva: foi. 

Dona Joana: Deixa estar... 

OFF: Jesus te ama! 

(Há uma mudança de plano e Dona Joana aparece 
sentada na igreja) 

Dona Joana: Jesus te ama! 

Pastor: Liberta! 

Dona Joana: Liberta! 

Pastor:...e expulsa Satanás! (...) Levante demônio! 
Levante! Saia desse corpo! Xô Satanás! Saia 
demônio! Sai! Sai! 

Outro: Glória a Deus! Aleluia! 

Dona Joana: Glória! 

Pastor: Você já está liberto para a honra e glória do 
senhor Jesus. Ô, glória a Deus, aleluia! Minha amada 
irmã vou fazer uma pergunta a você: você usava 
droga, minha irmã? 

Irmã: Não, senhor. 

Pastor: Você sai pra rua em dia de carnaval? 

Irmã: (Nega com a cabeça) 

Pastor: Mas como o demônio tomou posse de sua 
alma? Eu explico que essa menina é uma menina 
muito nervosa, impaciente e os familiares dela, no 
intuito de ajudá-la, recorreu aos chamados orixás do 
candomblé. Tá repreendido, em nome de Jesus! E 
que são os orixás do candomblé? Os orixás do 
candomblé são formas que o diabo toma para 
arrebatar as almas que pertencem ao Senhor Jesus. E 
o carnaval? O que é o carnaval? São várias formas 
que o demônio assume para roubar as almas que 
pertencem ao senhor Jesus. Ô, glória a Deus, aleluia! 

01:12:10 01:13:50 Dona Joana: Que invasão é essa? 

- Já é carnaval e você trancou a transmissão! 

Dona Joana: Acontece, minha filha, que a conta 
d’água está aqui, ó. E até gora ninguém... 

(Começa o burburinho) 

Dona Joana:...alíás, o senhor Roque, tem um pouco 
de água para o senhor. 

- Mulher...quer dizer o quê? Que só Roque é o 

Moradores do prédio entram no 
apartamento de Dona Joana para 
cobrar a abertura da transmissão da 
água. 



gostoso, que só ele paga a conta aqui? Abre essa 
zorra! 

- Cês não tão entendo, não, minha gente...vestiu calça 
dá pra ela. 

- Eu sei muito bem o que você fica aí com seu 
vestidinho de santa, mas só pensa naquilo. 

- Seus filhos que saíram ontem e até hoje não 
voltaram? 

Reginaldo: Peraí...não é assim que se resolvem as 
coisas. Tem que ser na diplomacia. 

Roque: Ô Dona Joana, a gente tem uma consideração 
muito grande um pelo outro, então a senhora abre a 
transmissão pra essa criatura tomar banho que o 
fedor ta exalando. 

Dona Joana: Em nome da consideração de Seu 
Roque e Seu Reginaldo eu vou abrir. Vou cuspir no 
chão e quando secar eu vou fechar, viu? 

01:29:20 01:29:45 Dona Joana: Tá fresca, né, nega? 

Mãe Raimunda: Fresca e doida pra me deitar. 

Dona Joana: Cê não quer fazer um favor, pra sua 
vizinha, não? 

Mãe Raimunda: Ai, lá vem trabalho. 

Dona Joana: Você sabe que minhas crianças não 
voltara pra casa até agora, não é? 

Mãe Raimunda: Então não sei Joana? Eu não lhe vi 
ali no portão consumida atrás desses meninos? 

Dona Joana: Então faça esse favorzinho, aí. Joga 
esses búzios aí, por favor. 

Mãe Raimunda: É o quê Joana? Que novidade é 
essa? 

Dona Joana conversa com sua 
vizinha que é adepta do candomblé. 

 

Filme: Linha de Passe 

Ano: 2008 

Direção: Walter Salles e Daniela Thomas 

Dinho (José Geraldo Rodrigues), além de ser um dos filhos de Cleuza (Sandra Corveloni), trabalha 

como frentista em um posto de gasolina e freqüenta uma igreja evangélica. 

 



TEMPO AUDIO VÍDEO (DESCRIÇÃO) 

IN OUT 

00:03:38 00:05:00 Pastor: Ó Senhor nosso Pai, continue operando seus 
milagres nos nossos lares, Senhor. 

Dinho: Te agradeço, Deus, pelo período que passei 
triste, que passei perdido, que passei sozinho... 

Pastor: Vamos louvar ao Senhor agora com o hino 
“O Espírito Santo se Move em Você”. Amém, 
Senhor, glória a Deus. 

Igreja: Quero que valorize o que você tem/ Você é um 
ser, você é alguém tão importante para Deus/ Nada 
de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo 
inferior/ Dizendo, às vezes, que não é ninguém/ Eu 
venho falar do valor que você tem/ Ele está em você/ 
O Espírito Santo se move em você até com gemidos... 
(As mãos erguidas na igreja se confundem com as 
mãos no estádio de futebol) 

Dinho participa de um culto na 
igreja. 

00:12:40 00:14:00 - Dinho, que roupa é essa, irmão? 

- Não fala mais com os pecadores, não? 

- É irmão to falando com você! Dinho! 

- Não é porque virou crente, não. Uma vez na 
quebrada, sempre na quebrada, irmão. 

Dinho passa pela rua onde mora e 
alguns rapazes falam com ele. 

00:16:00 00:16:40 Gerente do posto: E aí, crente, futebol também é de 
Deus? 

Dinho: É de Deus, mano... 

Gerente do posto: E Jesus torcia pra quem, hein? 

Gerente do posto de gasolina 
conversa com Dinho. 

00:21:50 00:22:00  Motoqueiro pede gasolina a Dinho, 
sem pagar, mas este se recusa em 
fazê-lo. 

00:33:23 00:34:16 Pastor: Às vezes, a gente perde tanto tempo na 
vida pensando em coisas bobas, coisas materiais 
que queremos ter. Coisas que, na verdade, nos 
afastam de Jesus. Por exemplo, a gente, às vezes, 
passa 12 meses pagando a prestação do sofá, não é 
verdade? Quem já não fez isso aqui? (Passa o rosto 
de Dinho, rindo). 12 meses. Todo mês vai lá com o 
carnêzinho, né irmão? Pagar a prestação de um sofá, 
se às vezes, a gente nem senta direito nele, por isso 
eu pergunto pra você, meu irmão, a casa onde você 
mora é sua? 

- Não! (responde uma senhora sentada na igreja) 

Durante o culto, o pastor fala com a 
Igreja. 



Pastor: Ela é de quem? 

Igreja: De Jesus! 

- Aleluia! 

Pastor: Essa terra não é nossa, irmãos. Essa terra é 
de Jesus! 

Dinho: Glória Deus, aleluia. (Dinho fala de olhos 
fechados) 

00:54:00 00:55:13 Dinho: Deus eu me vendi. Eu fraquejei. O Senhor 
sabe que eu estou cada vez mais distante. Eu sou um 
porco. Eu sou um fraco. 

Pastor: Paz do Senhor, irmão. Jesus tá ouvindo suas 
orações. 

Dinho: Não sei se Ele quer me ouvir não, pastor. 

Pastor: Não diga isso. Quando você aceitou Jesus, 
Jesus aceitou você. 

(Mudança de plano. Dinho e o pastor estão dentro de 
um escritório) 

Pastor: Sabe irmão, nesses três anos que eu tô 
nessa luta, eu nunca vi esses salão assim tão vazio. 
E agora com a “Reviver” aí na esquina (fala se 
referindo a uma outra igreja) tá todo mundo 
pulando pra lá. Todo mundo. Mas pra quê, né? 
Ouvir sermão que não incomoda? Acreditar que 
Jesus é bonzinho? Jesus não é bonzinho. Nuca foi, 
nunca vai ser. 

Dinho: Continuo servindo ao Senhor nessa casa, 
pastor. 

Pastor: Até quando? 

Dinho: Vamos orar pra os irmãos que vão nos 
abandonar? 

Dinho está sentado em um dos 
bancos da igreja vazia e o pastor 
começa uma conversa com ele. 

00:55:25 00:56:15 Dinho: Bom dia, Rosa. 

Rosa: Bom dia, meu filho. 

Dinho: Paz do Senhor. 

Rosa: Amém. 

Dinho: Trouxe um Salmo hoje pra gente orar. 

Rosa: Vamo lá. 

Dinho: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? 
Até quando esconderás de mim o teu rosto? Porque 
os meus dias se consomem como a fumaça e os meus 
ossos ardem como lenha. Meu coração está ferido e 

Dinho visita uma irmã da igreja. 

 

 

 

 

 

Enquanto lê o texto, os planos 
mostram cenas da cidade de São 
Paulo e de seus irmãos e sua mãe. 



seco como a erva, por isso me esqueço de comer pão. 
Meus dias são como a sombra que declina e como a 
erva me vou secando. 

 

01:03:15 01:04:00 Cleusa: Ele colocou outra em meu lugar, nunca quis 
assinar carteira, mas eu pego qualquer advogado e 
ela ta fudida comigo, aquela filha da puta. 

Dinho: Não fala palavrão, mãe. 

Cleusa: Ih...o que é que é? Virou santo agora, é? 
Santo de pau oco. Eu te conheço, Dinho. Sei muito 
bem a trabalheira que você já deu nessa vida. 

Dinho: Eu aceite Jesus, mãe. 

Cleusa: Jesus, o caralho. Desgraceira. 

Dinho: Às vezes, se a senhora tivesse procurado 
Jesus não estaria gora com essa barriga. 

Cleusa: Como é que é? 

Dinho: É isso que a senhora ouviu. 

Cleusa: Repete! Repete! 

Dinho: É mais um filho que a gente não sabe quem é 
o pai. 

Cleusa: Cala a boca (dá um tapa no rosto de Dinho). 
Eu sou seu pai e sua mãe, ouviu? Eu sou pai e mãe de 
vocês. Eu ! 

 

Cleusa está servindo comida para 
Dinho e enquanto isso conversa com 
ele. 

01: 08: 13 01:08:15 Gerente do posto (fala com Dinho): Tá bonito, hein? 
Vai fazer exame de fezes? 

Dinho chega ao posto para trabalhar 
vestido de paletó e o gerente fala com 
ele. 

01:19:35 01:21:22 Igreja (canta): Quem dá com alegria/ Lá no céu 
reinará/ Lá no céu reinará/ Lá no céu reinará/ Quem 
dá com alegria/ Lá no céu reinará. 

Pastor: Qual é a diferença entre fé e necessidade? 
Necessidade, irmãos, é a vontade do homem. E fé, 
irmãos, fé é a vontade de Deus! 

(Vozes na igreja disparam gritos de “aleluia” e 
“glória a Deus”) 

Pastor: E pra quem tem fé, irmãos...Pra quem ta com 
o coração repleto de fé...o Senhor opera milagres. 
Aleluia! Não é verdade, irmão Dinho? 

Dinho: É verdade. Glória a Deus! 

Pastor: Glória a Deus, meu Pai. Glória a Jesus. Irmão 

Enquanto a igreja canta a música, 
Dinho passa arrecadando as ofertas 
dadas pelos fiéis. 



Dinho, traz a irmã Rosa até aqui. Irmão Mateus, 
afasta um pouco a cadeira, por favor. Vem, irmã 
Rosa. (Começa a orar). Ó Senhor, amado, meu Pai 
Todo Poderoso, ilumina a irmã Rosa, Senhor, para 
que ela tenha força e tenha fé. Deixa o Senhor 
trabalhar no seu coração. Deixa Jesus elevar as suas 
pernas, irmã Rosa, vamos. Tenha força, irmã Rosa! 
Tenha fé que o Senhor vai modificar sua vida e a 
senhora vai sair daqui andando, irmã Rosa. (A irmã 
Rosa não consegue se firmar com as pernas). 
Aleluia, irmãos! Aleluia, irmãos! (o pastor continua) 
Muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos com 
aquele 100% de fé. Lembra quando eu falei de 100% 
de fé? E não está. Falta um pouco ainda. Falta, às 
vezes, um tiquinho, uma coisinha de nada. Mas isso 
conta muito pro Senhor. Vamos orar pra irmã Rosa, 
vamos louvar ao Senhor. 

01:22:00 01:22:36 Pastor (tira dinheiro de dentro de alguns envelopes e 
fala): Toma, Dinho, pelo seu serviço.  

Dinho: Quero nada não, pastor. 

Pastor: Isso não é esmola não, meu irmão. Você fez 
um trabalho pra igreja e ta aqui seu pagamento. Eu 
sei que não é muito, mas ajuda. 

Dinho: Obrigado.,. mas o senhor não deve nada. 
Tenho que ir agora. Paz do Senhor (oferece a mão 
em cumprimento ao pastor). 

Pastor: Paz do Senhor, irmão. 

O pastor conversa com Dinho no 
escritório. 

01:27:14 01:28:40 Dinho: Senhor Jeferson, o dinheiro tava aqui. O 
senhor viu, o cara tava armado. 

Gerente do posto: Que tava armado, o caralho. O 
cara era teu irmão. Você ta me tirando de trouxa? 

Dinho: O senhor não pode falar isso, eu sou um 
homem de bem, Deus e testemunha. 

Gerente do posto: Tira esse dedo de cima de mim. 
Vem falar de Deus, vai tomar no cú, ladrão do 
caralho! 

Dinho: O senhor não sabe o quê o senhor ta falando. 
Eu não sou ladrão. 

Gerente do posto: Você é ladrão, irmão de ladrão, vai 
tomar no seu cú, crente filho da puta, crente do 
caralho. Qual que é a sua, hein, rapaz? Passa uma 
fome do caralho, eu te arrumo emprego e você vem 
me roubar. É assim que você me paga, filho da puta? 

(Dinho dá um soco no gerente com o peso de mesa) 

Após ser assaltado, o gerente discute 
com Dinho. 

01:38:33 01:39:10 Pastor: Irmão Jônatas Araújo aceita receber Jesus O pastor batiza várias pessoas na 



como seu único Senhor e Salvador? 

- Amém. 

Pastor: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. (Mergulha a pessoa na água) Amém, 
Senhor. Glória a Deus. 

água da praia. 

01:42:45 01:44:58 Pastor: Aceita receber Jesus como seu único Senhor e 
Salvador? 

- Amém. 

Pastor: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. (Mergulha a pessoa na água) Amém, 
Senhor. Amém, Jesus. 

Pastor: Leandro, traz a irmã Rosa. Irmã Rosa! 

- Ó Senhor Jesus, opera na vida da irmã Rosa. 

Pastor: Rosa Maria Assunção, aceita receber Jesus 
como seu único Senhor e Salvador? 

Rosa: Aceito. 

Pastor: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. (Mergulha a pessoa na água) Glória 
ao Senhor. 

Rosa: Glória ao Senhor. 

Pastor (ainda dentro água com a irmã Rosa e os 
auxiliares): Agora, irmã Rosa, que tá purificada, 
vamo deixar o Senhor Jesus modificar a sua vida? 
Vamo? Firmar a perna? Tenha fé, irmã Rosa, tenha 
fé. Firma a perna. Vamo, irmã Rosa. Vamo, irmã 
Rosa. Firma a perna. Firma a perna. Firma. Firma. 
Vamos, irmã Rosa, vamos que a senhora consegue. 
Vamo. Vamo. Dinho...Dinho... 

Dinho: Deus sabe o que faz, Rosa. Ele sabe onde 
atinge a pessoa pra machucar. 

O pastor batiza várias pessoas na 
água da praia. 
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A mãe adotiva de Sandro é Marisa, uma senhora evangélica que trabalha como empregada doméstica e 

é casada com o pastor Jaziel. 

 



TEMPO AUDIO VÍDEO (DESCRIÇÃO) 

IN OUT 

00:09:30 00:10:34 Marisa (enquanto limpa um móvel, canta): Doce é a 
mim o teu querer/ Pois tu me faz te obedecer/ Me 
ame sempre, meu Senhor/ Guia os meus passos 
(Câmera dá um close em um porta-retrato onde tem 
a foto de uma mãe abraçando o filho). 

(Mudança de plano) 

Pastor: Rege-me em tudo Jesus! 

Igreja (cantando): Rege-me em tudo meu Jesus. 

Pastor: Acho prazer em te seguir. 

Igreja: Descanso em paz, me faz sentir. 

- Aleluia! 

- Glória a Deus! Aleluia! 

Igreja: Doce é a mim o teu querer/ Pois tu me faz te 
obedecer. (Câmera se afasta, abrindo em plano 
geral, mostrando o templo – uma espécie de galpão 
onde as pessoas estão sentadas em bancos de 
madeira – que apresenta uma faixa com o nome 
“Assembléia de Deus”) 

Dora está num restaurante e conversa 
com o caminhoneiro que acabara de 
conhecer. Ao chegar uma cerveja, 
serve o copo dele. 

00:15:35 00:16:20 Assaltante: Passa a grana aí. Passa a grana aí, porra. 
Fica todo mundo na moral, porra. Vambora, cara, 
cata dinheiro. 

Marisa: “Aquele que habita à sombra do Onipotente 
descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus...” 

Assaltante: Pára a porra do ônibus aí, piloto. 
(Bandido desce do ônibus) 

Marisa: Eu sabia que ele ia descer sem machucar 
ninguém. Foi o Salmo 91 que eu rezei. É o Salmo 
mais forte da Bíblia. 

Assaltante entra no mesmo ônibus 
onde está Marisa. 

00:24:12 00:25:16 Pastor: Paz do Senhor, irmã. 

Marisa: Paz do Senhor. 

Pastor: Desculpe incomodar, mas a senhora não vai 
passar a noite de Natal sozinha, vai? 

Marisa: Não to animada pra sair hoje não. 

Pastor: O culto de Natal é muito bonito a senhora 
tem que ir. 

Marisa: Não precisa me chamar de senhora, não. 

Pastor Jaziel vai até a casa de Marisa. 



Vou pegar minha bolsa, só um minutinho. 

00:30:24 00:31:58 Pastor: Marisa, eu acho que tu não devia trabalhar 
limpando a casa dos outros, não. 

Marisa: É meu trabalho. 

Pastor: Eu sei, mas também não é pecado tu não 
trabalhar. 

Marisa: Trabalhar é bom, Jaziel. 

Pastor: Tú não precisa mais, Marisa. (Pega uma 
mala e abre mostrando dinheiro dentro). Nossa 
igreja tá prosperando... 

Marisa: Graças a Deus, hein. 

Pastor: Graças a Deus. 

Marisa: Você é um bom pastor, Jaziel. Ajuda muita 
gente. Eu não quero ser um peso, não. 

Pastor: Tú é minha mulher, Marisa. Tú vai ser a mãe 
dos meus filhos. Isso é peso, é? (...) Marisa quando 
um homem casa ele quer ter filho. É isso que Deus 
espera da gente. 

Marisa: Eu não posso ter outro filho, enquanto eu 
não encontrar o meu filho. É isso que Deus espera de 
mim. 

Pastor Jaziel conversa com Marisa 
em casa. 

00:51:50 00:52:15 OFF (voz de Marisa): Meu filho Alessandro, te 
escrevo essa carta como tua mãe verdadeira, a mãe 
que você não conheceu, mas que nunca te esqueceu. 
A mãe que não te criou, mas que te gerou. Enquanto 
eu vivia longe de deus, eu vivia sem esperança de 
reencontrar você. No dia que fui para a igreja e 
aceitei Jesus, tudo mudou e agora eu encontrei você, 
meu filho. 

Marisa escreve uma carta para 
Sandro. 

00:54:09 00:54:19 Marisa (em OFF): Louvores ao Teu nome ó 
Altissímo para de manhã anunciar a tua 
benignidade... 

 

01:08:00 01:08:40 OFF: Com amor da sua mãe, Marisa. 

Sandro: Sei lá porque ela acha isso, tia. 

Walquíria: Você acha que o filho dela tá vivo? 

Sandro: Ah, não sei pode ta morto, ta ligado? Pode ta 
vivo. Pode ter virado bandido. Mas se o cara for 
bandido, ela não vai querer ter um filho bandido. 

Walquíria: Por que não? 

Sandro: Ela é toda certinha, da igreja. É cheia de 

Sandro conversa com a assistente 
social Walquíria. 



papo-bíblia. 

Walquíria: Eu sei, ela veio aqui me procurar. 

Sandro: A senhora acha que eu posso ser filho dela 
mesmo? 

Walquíria: Você gostaria de ser o filho dela? 

01:13:50 01:15:35 Marisa: Jaziel, esse é meu filho. 

Pastor: Por que tú não fosse ao culto hoje? 

Sandro: Prazer. 

Pastor: A paz do Senhor. Marisa vamo conversar um 
pouquinho aqui no quarto. 

Marisa: aqui ta bom, vamo sentar. 

Pastor: Eu to querendo falar contigo em particular. 
Só nós dois. 

Marisa: Eu não tenho segredo pro meu filho, Jaziel. 

Pastor: Eu to pedindo pra tu vir comigo. 

Sandro: Ô, qual foi doidão? Tira a mão da minha 
mãe, rapaz. 

Marisa: Calma, filho. 

Pastor: Marisa, tu não conhece esse rapaz, Marisa. 
Ele já teve preso, ele fugiu e tudo, ele...Eu sou 
responsável pela igreja, tu ta entendo, agora? 

Marisa: É com esse dinheiro que cê ta preocupado, 
né? 

Pastor: Tú me respeita que eu sou teu marido! 

Sandro: Tira o dedo da cara da minha mãe, porra! 

Pastor: Tú não é o filho dela, moleque. 

(Sandro dá um soco em Jaziel, o pastor que é marido 
de sua mãe) 

Marisa: O que é isso? Jaziel...Calma, calma filho... 

Sandro: Ô mandadão esse comédia aí, compade. 

Marisa: Calma. 

(Jaziel bate a porta e sai de casa) 

O pastor chega em casa e Marisa 
apresenta Sandro como seu filho. 

01:16:52 01:17:35 Sandro: Ela não é bonita, mãe? 

Marisa: O quê? 

Sandro apresenta sua namorada para 
a mãe. 



Sandro: Minha namorada não é linda? 

Marisa: É...mas ela não é moça pra você casar, meu 
filho. 

Sandro: Por quê? 

Marisa: Lá na igreja tem moça mais bonita. 

Namorada: Eu acho que tua descarga tá quebrada. 

Marisa: Depois eu mando consertar. Você trabalha? 

Namorada: hum-hum. 

Marisa: Com o quê? 

Namorada: Com o corpo. 

01:24:40 01:26:01 Sandro: Abre essa porta, ô comédia! Abre essa porta 
ô cuzão! Abre logo! 

(Jaziel abre a janela e fecha rapidamente. Em 
seguida pega a mala e esconde. Encosta a mesa 
atrás da porta de casa e pega uma arma) 

Pastor: Eu sabia que tu vinha pegar o dinheiro, rapaz. 

Sandro: Cadê a porra do dinheiro, rapaz? Tá onde, 
porra? 

Pastor: Tá-tá ali. 

Sandro: “Tá-tá ali?” O dinheiro tá onde? 

Pastor: Tá embaixo do travesseiro ali. 

Sandro: Reza por mim na igreja, cuzão. Otário. 

Sandro invade a casa do pastor e 
rouba a mala com dinheiro. 

 

 

 


