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A civilização consiste em dar a qualquer coisa um nome que lhe não 

compete, e depois sonhar sobre o resultado. E realmente o nome falso 

e o sonho verdadeiro criam uma nova realidade. O objeto torna-se 

realmente outro, porque o tornámos outro. Manufaturamos realidades 

(ABC de Fernando Pessoa). 

 

 

 

Não há, pois, discurso, realmente falado por seres humanos, que possa 

se destacar completamente dos trás-mundos (ou dos pré-mundos) que 

o habitam: o aforismo nietzcheano, segundo o qual os homens não 

poderão se desembaraçar da religião enquanto continuarem aderindo à 

gramática, designa, talvez, o impossível de uma sociedade 

integralmente liberta de toda religião, seja a de um deus, a de um povo 

ou uma nação, a do povo, da Classe Trabalhadora ou da humanidade, 

a da Ciência ou do Método, ou da sua própria Subjetividade 

(PÊCHEUX, 1990, p. 9).  
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brasileira. 2017. Tese (doutorado) - Universidade Federal da Bahia, Instituto de Humanidades, 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como finalidade principal compreender como o discurso telejornalístico em 

circulação, no âmbito de famílias de evangélicos das Igrejas Pentecostais Assembleias de 

Deus, interpenetra no processo de reconhecimento de temas atuais, incidindo na 

ressignificação das concepções de moral que atribuem identificação à formação discursiva 

pentecostal na sociedade brasileira em vias de midiatização. Para isso, discutimos sobre o 

(re)ativismo pós secularização que fez ascender o movimento pentecostal no mundo e, 

especificamente, no quadro das religiões no Brasil. Buscamos entender como os processos de 

midiatização operam na organização social para manutenção ou transformação dos valores 

morais, destacando o lugar da televisão na sociedade brasileira e, em especial, no trajeto do 

desenvolvimento das Igrejas Assembleias de Deus no Brasil, no qual reside a tensão entre a 

manutenção dos usos/costumes e a midiatização das práticas religiosas. O percurso analítico 

conta com um quadro teórico multidisciplinar que engloba estudos sobre religião, moral e 

midiatização. O arcabouço teórico-analítico se constitui, sobretudo, com conceitos da escola 

latina dos estudos de Midiatização e da Análise do Discurso. A materialidade que compõe o 

corpus se origina de 12 entrevistas realizadas com membros de quatro famílias de religiosos 

das Assembleias de Deus. Além disso, o trabalho analítico conta com documentos e 

publicações institucionais. Os procedimentos trazem discussões com vistas à circulação 

discursiva enquanto lugar de produção, reconhecimento e significação. Os resultados indicam 

que a circulação do discurso telejornalístico nessas famílias reforça a tensão entre a 

manutenção dos valores conservadores e a ressignificação no/do processo de identificação 

assembleiana. Esses novos processos de identificação assembleiana apontam o funcionamento 

da Teologia da Moralidade em prol de “politização” cujos objetivos visam a manutenção do 

poder religioso institucional na sociedade em vias de midiatização.  

 

Palavras-chave: Religião. Mídia. Moral. Pentecostalismo. Telejornalismo.  
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como finalidad principal comprender cómo el discurso tele-

periodístico en circulación, en el ámbito de familias de evangélicos de las Iglesias 

Pentecostales Assembleia de Deus, interpenetra en el proceso de reconocimiento de temas 

actuales, incidiendo en la resignificación de las concepciones de moral que atribuyen 

identificación a la formación discursiva pentecostal en la sociedad brasileña en vías de 

mediación. Para ello, discutimos sobre el (re) activismo post secularización que hizo ascender 

el movimiento pentecostal en el mundo y, específicamente, en el marco de las religiones en 

Brasil. Buscamos entender cómo los procesos de mediatización operan en la organización 

social para el mantenimiento o transformación de los valores morales, destacando el lugar de 

la televisión en la sociedad brasileña y, en especial, en el trayecto del desarrollo de las Iglesias 

Assembleias de Deus en Brasil, en el que reside la tensión entre el mantenimiento de los 

usos/costumbres y la mediatización de las prácticas religiosas. El recorrido analítico cuenta 

con un cuadro teórico multidisciplinario que engloba estudios sobre religión, moral y 

mediatización. El marco teórico-analítico se constituye con conceptos de la escuela latina de 

los estudios de Midiatización y del Análisis del Discurso. La materialidad que compone el 

corpus se origina de 12 entrevistas realizadas con miembros de cuatro familias de las iglesias 

Assembleias de Deus. Además, el trabajo analítico cuenta con documentos y publicaciones 

institucionales. Los procedimientos traen discusiones con vistas a la circulación discursiva 

como lugar de producción, reconocimiento y significación. Los resultados indican que la 

circulación del discurso tele-periodístico en esas familias refuerza la tensión entre el 

mantenimiento de los valores conservadores y la resignificación en el proceso de 

identificación asamblea. Estos nuevos procesos de identificación apuntan el funcionamiento 

de la Teología de la Moralidad en favor de "politización" cuyos objetivos se visan al 

mantenimiento del poder religioso institucional en la sociedad en vías de mediatización. 

 

Palabras clave: Medios. Moral. Religión. Pentecostalismo. Telediario. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Não é concebível pensar a religião na contemporaneidade sem tratar de sua relação 

com a mídia, principalmente porque essa relação ampliou as condições do surgimento e/ou 

fortalecimento de outras formas de religiosidades. Cada vez mais, surgem rituais de 

autocultivo longe dos espaços e das autoridades religiosas tradicionais. O crescimento das 

formas de religiosidades contemporâneas deve-se, sobretudo, às novas técnicas de acesso ao 

conhecimento, bem como aos novos modos de sociabilidade provenientes do 

desenvolvimento das tecnologias midiáticas. Proliferam símbolos, discursos e 

posicionamentos religiosos nos diversos espaços sociais como numa espécie de 

reencantamento do mundo, uma reação contrária à secularização anunciada pela modernidade.  

A proliferação dessas religiosidades surge como nova dimensão da relação atemporal 

entre religião e mídia1, pois nunca estiveram desassociadas uma da outra. No curso da 

história, a religação com o sagrado sempre operou por dispositivos materiais e/ou simbólicos, 

desde objetos de veneração à própria linguagem: “Na verdade, pode-se até mesmo dizer que é 

somente através desses meios de comunicação que se torna possível para alguém proclamar 

sua fé, marcar sua filiação, receber dons espirituais” (STOLOW, 2014, p. 150). No artigo 

Afinal, o que é mídia?, Adriano Duarte Rodrigues (2016)2 esclarece como o termo latino 

médium (no plural, media) foi introduzido no inglês, no final do século XIX, nos Estados 

Unidos da América, por conta do uso do telégrafo, da fotografia e do rádio nas sessões 

espíritas kardecistas como forma de tornarem possível a transmissão de mensagens entre 

pessoas distantes. A questão não está na etimologia do termo, mas na capacidade da mídia 

tornar concreta ou possível a ligação com o sagrado:  

 

Religião e mídia pertencem uma à outra porque o próprio ato da 

comunicação mediada implica questões fundamentais sobre os limites da 

experiência humana – os nossos corpos frágeis, nossas memórias falhas, a 

dificuldade de manter contato com outros distantes – e o sonho da comunhão 

desencarnada e transcendente (STOLOW, 2014, p. 150). 

 

O sentimento religioso se desenvolveu conforme evoluíram os dispositivos de 

mediação que geraram e popularizaram crenças. Nessa perspectiva, a mídia é importante para 

                                                           
1. “O termo ‘mídia’ designa, para mim, não só um dispositivo tecnológico particular (por exemplo, a produção 

de imagens e sons sobre um suporte magnético), mas a conjunção de um suporte e de um sistema de práticas de 

utilização (produção/reconhecimento)” (VERÓN, 2004, p. 240). Assim, mídia, em nosso trabalho, compreende a 

apropriação, em nível social e em escala coletiva, das lógicas e tecnologias da comunicação, ou seja, diverge do 

uso pessoal/particular dos meios de comunicação.  
2. Artigo publicado no site do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação – CISECO. 

http://www.ciseco.org.br/index.php/artigos/279-afinal-o-que-e-a-midia. Acesso em 27/08/17.  

http://www.ciseco.org.br/index.php/artigos/279-afinal-o-que-e-a-midia
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a materialização da experiência religiosa e para a ampliação da própria capacidade do homem 

em crer no transcendental. A proliferação de religiosidades tem ligação com a evolução e a 

diversidade das sociedades humanas, bem como com o desenvolvimento dos fenômenos 

midiáticos: “Na verdade, toda e qualquer experiência subjetiva do sobrenatural ou da 

transcendência, que se dê o nome de religião, depende fortemente de práticas mediadoras, que 

variam do ritual a formas escritas” (SODRÉ, 2011, p. 67). A sociedade em vias de 

midiatização dinamiza e valoriza as capacidades de simbolização, de imaginação e de 

sensibilidade, todas ampliadas com o desenvolvimento do sentimento religioso.  

Estudar a midiatização da religião não é tratar do uso dos meios de comunicação por 

alguma igreja, mas investigar como opera a intersecção das lógicas das mídias nas lógicos das 

práticas religiosas e/ou vice-versa. Segundo Eliseo Verón (2014, p. 16), pela explicação 

histórica das apropriações que a comunidade faz dos dispositivos técnicos pode-se analisar os 

momentos cruciais do processo de midiatização. Seguindo essa orientação, rastreamos 

fragmentos históricos da relação entre mídia e religião que nos conduzem à leitura da religião 

midiatizada, conforme nosso recorte de observação. 

Desde a década de 60, o protestantismo brasileiro ganhou novos contornos paralelos às 

mudanças sociopolíticas, sobretudo, quanto à relação com os fenômenos midiáticos. A TV, 

por exemplo, tornou-se o espelho midiático3 das novas religiosidades na sociedade brasileira. 

Dentre essas novas religiosidades, destacamos os carismáticos ou pentecostais4 que, pela 

ênfase no proselitismo, naturalizou a prática de produzir, consumir e (re)conhecer produtos 

religiosos midiáticos. À medida que esse processo se desencadeou, as práticas religiosas 

ganharam novos objetivos e novos contornos, alterando os processos de identificação dos fiéis 

e o lugar social desses sujeitos na sociedade.  

No Brasil, os protestantes são também conhecidos pelo título de evangélicos. Segundo 

Cunha (2017, p. 15), o termo evangélico resulta da construção identitária dos protestantes 

brasileiros como forma de demarcar negação ao Catolicismo. Distribuem-se em várias 

denominações cristãs que se declaram, principalmente, não católicos, dentre eles: batistas, 

luteranos, adventistas, presbiterianos, metodistas, testemunhas de Jeová, pentecostais, 

renovados e neopentecostais. Do universo pentecostal, as igrejas Assembleias de Deus (ADs) 

                                                           
3 “O ‘espelho’ midiático não é simples cópia, reprodução ou reflexo, porque implica uma forma nova de vida, 

com um novo espaço e modo de interpelação coletiva dos indivíduos, portanto, outros parâmetros para a 

constituição das identidades pessoais” (SODRÉ, 2011, p. 23).  
4 Protestantes carismáticos conservadores que se distinguem dos protestantes batistas, adventistas e demais que 

não pregam as manifestações do Espírito Santo enquanto dogmas. Também não se classificam entre as 

neopentecostais, como IURD, Igreja Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus e demais que se 

caracterizam pelo uso das mídias e pela Teologia da Prosperidade. Os pentecostais no Brasil têm sua principal 

representação nas Igrejas Assembleias de Deus.  
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se destacam pela diversidade e pelo número de seguidores espalhados em todo o país. As ADs 

apresentam características que as distinguiram ao longo do tempo, como ênfase nos dons 

espirituais, educação teológica, proselitismo e, sobretudo, defesa da moral conservadora. A 

distinção é observada, inclusive, pelo modo como tradicionalmente se autoidentificam: 

crentes. Cunha (2017, p. 15) cita a substituição do termo crente, mais adotado no início do 

século 20, por evangélico. Entretanto, nas ADs conserva-se o termo crente, sem conotação 

pejorativa, como marca de identificação.  

Embora o esforço na manutenção das marcas identitárias, as ADs vêm sofrendo 

transformações com a midiatização das práticas religiosas, cujo processo se acelerou no Brasil 

a partir da década de 80, quando diversas igrejas também investiam no aparato técnico-

midiático. Dessa década em diante, a TV brasileira, que já era palco dos televangelistas norte-

americanos, passou a ser púlpito dos pregadores brasileiros revelando a disputa acirrada no 

mercado religioso. A maximização do modo de vida próprio da sociedade em vias de 

midiatização impulsionou a gradativa flexibilização nos usos e costumes dos pentecostais das 

ADs em meio a diversos fatores sociopolíticos que atingiram toda América Latina. Apesar das 

transformações, os fiéis assembleianos, até final da década de 90, não eram autorizados a 

possuir o aparelho de televisão em casa. 

A autorização institucional do uso da TV pelos fiéis ocorreu somente no fim dos anos 

90, fundamentada, principalmente, no versículo bíblico5: “Todas as coisas me são lícitas, mas 

nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar 

por nenhuma” (I Coríntios 6:12)6. A referência ao versículo no discurso institucional das ADs 

particularizou a decisão em usar ou não a TV, responsabilizando os fiéis pela escolha, embora 

o discurso seja arbitrário. O termo lícito atribui valor jurídico ao texto, ou seja, a expressão 

todas as coisas restringe ao que se encontra em conformidade com a lei ou que se pode 

admitir ou justificar. A sentença adversativa insere outra restrição com o termo “convém”, ou 

seja, aquilo que é legítimo, nem sempre é aceitável. Convir é o ato de concordar, enfim, 

assistir TV pode ser lícito, mas é inconveniente: 

 

Na verdade, desde o surgimento da televisão no Brasil, vigorava a proibição 

do uso de televisão em muitas igrejas e Ministérios das Assembleias de Deus 

em todo o país. Assistir televisão, tanto quanto possuir um aparelho de TV, 

era um “pecado”. Não poucos crentes foram “disciplinados” (leia-se 

                                                           
5 Bíblia versão de João Ferreira Almeida corrigida e revisada, adotada pela Casa Publicada das Assembleias de 

Deus – CPAD. Essa versão é a que utilizamos em todas as citações bíblicas em nosso trabalho.  
6 O primeiro período do versículo aparece no título da tese com a supressão do pronome pessoal me como 

tentativa de acionar certa objetividade, compreendendo que se trata de uma máxima do discurso pentecostal, 

sendo reportada como título de um trabalho científico-acadêmico. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/6/12
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sumariamente excluídos) na igreja pelo motivo de terem ou assistirem às 

programações do “demônio quadrado”, ou “aparelho do Diabo” (ARAÚJO, 

2014, p. 845). 

 

Dos anos 2000 em diante se iniciou uma nova fase do processo de midiatização das 

ADs, mas o discurso de resistência à TV ainda se manifesta nos dizeres dos fiéis. Os 

assembleianos, sobretudo, se pautam na existência de uma espécie de crise dos valores morais 

à mostra na programação secular7 da TV. Na concepção pentecostal, a moral8 é o princípio 

normatizador do corpo físico em consciência do livre-arbítrio:  

 

A lei moral é primeiramente uma norma para regular todos aqueles atos e 

estados da mente e do corpo que se seguem aos atos livres da lei por uma lei 

da necessidade. Assim, a lei moral controla estados mentais involuntários e 

atos exteriores só pelo ato de assegurar a conformidade das ações do livre-

arbítrio com seu preceito (FINNEY, 2004, p. 37).  

 

Apesar de a moral ser um tema debatido ao longo da história do pensamento reflexivo, 

sua discussão não se esgota. Atualmente, o tema se dissolve no cotidiano como se fosse 

questão apenas dos moralistas, restando uma discussão limitada à ética. A confusão entre ética 

e moral inicia-se pela etimologia, pois os dois termos na Língua Portuguesa possuem 

significados próximos, entretanto distintos. Do latim mores quer dizer costume, o mesmo 

significado do grego ethos: “O ethos de um indivíduo ou de um grupo é a maneira ou o jeito 

de agir, isto é toda a ação rotineira ou costumeira, que implica contingência, quer dizer, a vida 

definida pelo jogo aleatório de carências e interesses, em oposição ao que se apresenta como 

necessário, como dever-ser” (SODRÉ, 2011, p. 46). 

No sentido amplo, Ética se refere à Ciência da moral ou parte dos estudos filosóficos 

que estudam o comportamento humano, enquanto Moral sintetiza o conjunto dos princípios e 

valores de conduta do homem. Ricouer (2011) interroga se haveria a necessidade de distinguir 

esses termos, mas apresenta a sutil diferença entre ambos: “É por convenção que reservarei o 

termo ‘ética’ para o desígnio de uma vida consumada sob o signo das ações estimadas como 

boas, e o de ‘moral’ para o aspecto obrigatório, marcado por normas, obrigações e interdições 

caracterizadas simultaneamente por uma exigência de universalidade e por efeito de coerção” 

(RICOUER, 2011, p. 05-06). Diante das conceituações dos termos, consideramos que o termo 

Moral se aproxima melhor da abordagem em nossa investigação, pois discutimos o modo 

                                                           
7 Programação secular diz respeito à programação não religiosa, ou seja, qualquer programa que não seja 

dirigido por líderes religiosos, igrejas ou ministérios, incluindo teleficção de narrativas bíblicas, de biografia de 

religiosos, de casos de milagres etc., exibidos pela grade geral dos canais de TV. 
8 Para os cristãos, a moral não é oriunda do contexto social, não varia mediante as situações e conveniências. A 

moral, assim, é totalmente definida pelas forças sobre-humanas: “O cristianismo, por sua parte, salienta que 

qualquer moralidade autêntica e duradoura, tem de ter origem divina” (CHAMPLIN, 2002, p. 356). 



18 

como é criado, mantido e atualizado o conjunto de princípios e valores que se constitui como 

se fosse espontâneo à natureza humana, enraizando os sentidos estabelecidos socialmente e 

impostos por instituições.  

Fundamentados em suas concepções de moral, os assembleianos criticam a televisão 

brasileira, principalmente, a teledramaturgia, como agente de imoralidade da nação, alegando 

a necessidade da religião como mecanismo de salvação. Ao contrário da teledramaturgia, o 

telejornalismo é interpretado, na maioria das vezes, como importante ao crente que deseja ter 

bom desempenho profissional e social. O que nos faz levantar as seguintes questões: Por que 

os telejornais são reconhecidos pelos assembleianos? Quais os desdobramentos desse 

reconhecimento? A partir dessas questões as problemáticas que mobilizam a investigação são: 

Como o discurso telejornalístico em circulação no âmbito de famílias assembleianas 

interpenetra no processo de reconhecimento de temáticas atuais? Essa interpenetração incide 

na ressignificação das concepções de moral que atribuem identificação à formação discursiva 

pentecostal na sociedade em vias de midiatização? 

 

Nesta configuração circular, encontra-se a diferença entre a profecia antiga e 

a nova, midiática: enquanto a antiga referia-se a uma “outra” coisa, a 

exemplo do vaticínio de um evento futuro, a midiática fala 

autoprofeticamente de si mesma, procurando deixar claro que o futuro já 

chegou e que o Reino dos Céus está ao alcance do desejo de qualquer 

consumidor. Consumo e moralidade passam a equivaler-se (SODRÉ, 2011, 

p. 50). 

 

Essa nova profecia e as questões aqui levantadas começaram a nos interessar no final 

da pesquisa do Mestrado em Linguística na Universidade Federal de Alagoas. Naquela 

empreitada analisamos o sermão do Pastor Silas Malafaia na televisão e o funcionamento do 

humor nessa prática discursiva. Nas análises, compreendemos que a utilização da mídia pelos 

assembleianos se dava mediante tensões entre afirmação/negação, enunciação/silenciamento, 

reprodução/apagamento de valores morais que caracterizam os processos de identificação dos 

fiéis na atualidade. Os indícios apontaram a necessidade de observar os discursos de 

identificação assembleiana na sociedade em vias de midiatização, em que as estratégias 

pragmáticas se constituem com valores distintos e com um dinamismo próprio. Esse se 

constituiu, portanto, como o primeiro dos argumentos para a realização desta pesquisa, que se 

complementou a partir de uma motivação teórica: contribuir com as pesquisas já realizadas a 

respeito das discussões sobre religião e midiatização, a partir de abordagem multidisciplinar. 
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Além da relevância acadêmica na escolha do objeto de pesquisa, a vivência9 no seio das 

Igrejas Assembleias de Deus nos instigou à reflexão quanto ao universo pentecostal, bastante 

complexo, mas pouco investigado. 

 

1.1 ESTADO DA ARTE 

 

No Brasil atual há um número crescente de pesquisas dedicadas ao estudo da relação 

entre religião e mídia, principalmente desde o surgimento das igrejas neopentecostais que 

afetaram bastante o campo das mídias10, principalmente o universo da televisão. Parece 

fundamental investigar essa relação também pelo viés da compreensão da religiosidade atual 

como processo cada vez mais afetado pela mídia: é preciso entender como as lógicas da mídia 

atravessam a religião contemporânea. Nesse sentido, muitas pesquisas são desenvolvidas 

observando a religiosidade midiática e as igrejas estruturadas a partir do universo das mídias, 

mas falta um olhar sobre a introjeção da mídia secular no universo religioso.  

Do universo protestante, o neopentecostalismo fundou-se na ambiência midiática 

como uma religião do contato que “permite o trabalho dos processos de midiatização na 

formulação das novas formas de religação entre o sagrado e o profano, ou dizendo de outra 

forma, na instituição de processos de re-encantamento do mundo” (FAUSTO NETO, 2004, p. 

143). Essa configuração propõe aos pesquisadores uma vasta possibilidade de investigações: 

desde a emergência dos televangelistas americanos na TV brasileira à cultura gospel que 

provoca uma intensa movimentação em inúmeros setores do mercado e da produção 

midiática. Para além dessa religiosidade que surgiu no contexto da ambiência midiática, 

chama à atenção de pesquisadores a conversão midiática das igrejas tradicionais, por 

exemplo, o modo como as igrejas Batistas, Adventistas, Assembleias de Deus, dentre outras 

passaram a midiatizar práticas, discursos e costumes após o advento das igrejas 

neopentecostais.  

                                                           
9 Durante cerca de 20 anos fui membro da Igreja Assembleia de Deus em Ipiaú-Bahia. A convivência atuante 

nesse círculo me permitiu vivenciar, de modo autêntico, os rituais pentecostais. Nos últimos anos, minha 

presença na igreja se faz mais por interesses acadêmico-científicos como mecanismo de observação para 

“tradução” desse universo. Discutir cientificamente questões relacionadas às igrejas é, em certa medida, romper 

com a formação ideológica religiosa.   
10 “A emergência do campo dos media só ocorreu na segunda metade do século XX e a sua consumação apenas 

viria a ocorrer efectivamente a partir dos meados dos anos 80, altura em que o nosso planeta fica completamente 

coberto pelos satélites de telecomunicações e em que são implantados os dispositivos técnicos da telemática que 

estão na origem das atuais redes da informação mediática. É a partir dessa altura que assistimos efetivamente à 

autonomização de um domínio específico destinado à criação e à gestão dos dispositivos da informação 

mediática” (RODRIGUES, 1999, p. 26).   
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Ao contrário do que ocorre com o neopentecostalismo, poucas pesquisas tratam da 

relação da mídia com as igrejas do pentecostalismo clássico: Assembleias de Deus e 

Congregação Cristã do Brasil (CCB). A CCB, por razões teológicas e de costumes, se 

resguarda quanto ao uso das mídias, em geral, para divulgação da fé, essa falta talvez afete o 

interesse investigativo. As Assembleias de Deus (ADs) se destacam tanto por possuir o maior 

número de seguidores distribuídos em todo o país, de modos distintos, como também por 

contemplar ao longo de sua existência no país uma tensão entre conservadorismo ascético e 

secularização, por exemplo, em relação à mídia e à política.  

As primeiras pesquisas que, de certo modo, voltaram-se às ADs estão na área de 

historiografia, sociologia e antropologia, a começar pelo francês Emile-G. Léonard, na década 

de 60, que publicou o livro O Protestantismo Brasileiro (1981), Beatriz Muniz de Souza 

(1969) e Cândido Procópio de Camargo (1973) que trataram do crescimento das igrejas 

pentecostais nos centros urbanos. Entre os anos 70 e 80, Francisco Cartaxo Rolim, analisou a 

não participação social e política dos pentecostais (ROLIM, 1976). Enquanto Regina Reyes 

Novaes observou a participação de pentecostais em ligas camponesas no Nordeste do país 

(NOVAES, 1985). Nos anos 90, Paul Freston, ao fazer um histórico das principais 

denominações pentecostais, diz das ADs por um ethos sueco-nordestino (FRESTON, 1993 e 

1994). Como se pode observar, as pesquisas tratam das ADs enquanto parte do 

pentecostalismo brasileiro, mas até então não se debruçavam especificamente no universo 

assembleiano.  

Nos últimos anos, além dos aspectos sociológicos que envolvem questões como 

identidade, habitus e discurso, a inserção dos pentecostais na política vem despertando o 

interesse de pesquisadores, com destaque ao trabalho de Saulo Baptista (2007): Cultura 

política brasileira, práticas pentecostais e neopentecostais: a presença da Assembleia de 

Deus e da Igreja Universal do Reino de Deus no Congresso Nacional (1999-2006). 

Recentemente, com abordagem histórica e sociológica, ganham notoriedade o trabalho de dois 

pesquisadores em Ciências da Religião: Gedeon Alencar que publicou em 2010 o livro 

Assembleia de Deus - Origem, Implantação e Militância (1911-1946); em 2013, Matriz 

Pentecostal Brasileira - Assembleias de Deus (1911- 2011); e Marina Correa (2013) com o 

livro Assembleia de Deus - Ministérios, Carisma e Exercício de Poder.  

Quanto à relação específica da mídia com as ADs, há poucos trabalhos no banco de 

teses e dissertações da CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior). 

Desses, cinco pesquisas tratam do Jornal Mensageiro da Paz, periódico oficial das ADs, até 

hoje muito importante no universo pentecostal. Os trabalhos são: de Maria Amélia Dantas da 
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Encarnação (1999), a dissertação Imprensa Pentecostal a produção de uma identidade 

religiosa; de Edson D´Ávila (2006), a dissertação Assembleia de Deus no Brasil e a Política: 

Uma leitura a partir do Mensageiro da Paz; de Tácito Lívio Maranhão Pinto (2008), a 

dissertação A bioética e os evangélicos no Brasil: uma visão a partir da mídia evangélica; de 

André Dioney Fonseca (2011), a dissertação As Fronteiras das leituras: imprensa e práticas 

de leitura na Igreja Assembleia de Deus (1980-1990); e de Vinícius Emanuel Rodrigues 

(2012), a dissertação Venha o teu reino: representações do tempo na Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus do Brasil (1995-2005). 

Outros dois periódicos publicados pela Editora CPAD (Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus) direcionados à mulher - a revista Nosso Lar e a revista Mulher, Lar & 

Família Cristã - são analisados na dissertação de Ana Luiza Gouvêa Neto (2015), intitulada 

Na capa e por dentro: uma análise socio-histórica sobre a mulher evangélica em publicações 

assembleanas. A predominância de pesquisas sobre mídia impressa é o reflexo da história 

institucional, pois as ADs restringiram sua produção midiática ao universo da sua Casa 

Publicadora (CPAD), o que reforçou o discurso de resistência às demais mídias, aspecto 

discutido em nosso trabalho. 

Quanto ao uso da televisão, sobre os polêmicos debates históricos a respeito da 

proibição/orientação, três trabalhos são destaques: a pesquisa de Metrado em Ciências Sociais 

de André Werneck Bakker (2008), intitulada Deus, o diabo e a mídia: mídia moderna de 

massa e Pentecostalismo em uma comunidade evangélica da Ilha Grande; de Lucas Gomes 

Santana (2013), a dissertação A “Caixa do Diabo”: representações construídas pela 

Assembleia de Deus de Salvador sobre a televisão 1960-2000; e de Gilmar Caetano Tomaz 

(2015), a dissertação A conflituosa relação das Assembleias de Deus brasileiras e a televisão: 

da proibição à aceitabilidade (1957-1996).  

Numa abordagem menos histórica e mais de análise discursiva, dois trabalhos tratam 

da produção das ADs na TV brasileira. O primeiro é sobre a produção do humor no Programa 

Vitória em Cristo, do Pastor Silas Malafaia. Trata-se da dissertação produzida no nosso 

mestrado (2012), intitulada No engraçado há “graça”? O discurso religioso na mídia e os 

efeitos de sentido do humor. É um trabalho em que analisamos os modos de representação das 

identidades do fiel assembleiano no discurso assembleiano-midiático. Nessa análise, 

reconhecemos os sentidos sobre os quais o fiel se reveste de imagem espiritual para reafirmar 

valores e padrões de vida terrenos. É uma abordagem que nos interessa ao discutir as tensões 

presentes no modo como se posiciona o assembleiano na sociedade atual. O segundo é sobre a 

produção das ADs na televisão, a tese de Ronaldo de Oliveira Rodrigues (2015) Etnografia de 
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mídia: analisando significados da relação religião-televisão com jovens de Breves-Marajó-

Pará, na qual analisa as estratégias de uso de anúncios publicitários em programas veiculados 

em TV aberta das Igrejas Católicas (TV Nazaré e Canção Nova) e das igrejas Assembleias de 

Deus do Brás e Vitória em Cristo, a partir da percepção de jovens católicos e assembleianos. 

Uma abordagem comparativa-analítica.   

Ao mapear as produções acadêmicas e científicas sobre a relação Assembleias de Deus 

e a mídia, observamos que há muito que ser pesquisado. Além disso, vale destacar que as 

investigações existentes tratam da mídia assembleiana ou dos trajetos históricos das ADs em 

seus conflitos e tensões com o desenvolvimento das mídias. Enfim, são inexistentes pesquisas 

que tratem da relação das ADs com a mídia não religiosa, ou seja, isso aponta que há ainda 

uma espécie de crença de que os pentecostais são telespectadores restritos a programas de 

suas respectivas igrejas ou religiões, ou que, seguindo as orientações de seus líderes, exerçam 

autocontrole quanto à escolha dos programas. Outra questão que pode ter inibido o olhar a 

esse religioso como consumidor de mídia secular é a ideia de que o assembleiano não tenha 

desenvolvido o hábito de assistir televisão. Ainda hoje, alguns fiéis, sobretudo, da faixa etária 

mais velha optam por continuar sem possuir o aparelho de TV em casa. Entretanto, é um 

comportamento cada vez mais raro.  

 O acesso à mídia, principalmente secular, permitiu aos assembleianos outras leituras 

do mundo, ao mesmo tempo em que passaram a se constituir enquanto um novo interlocutor 

na sociedade, atuando na produção, no consumo de produtos midiáticos e nos processos de 

circulação midiática. Reconhecendo esse novo lugar na constituição do sujeito assembleiano, 

que passa a ser visto e cobrado como interlocutor atuante, é que lançamos mão dessa 

investigação a fim de compreender em que medida a circulação do discurso telejornalístico 

incide nas ressignificações das concepções de moral que identificam e distinguem às Igrejas 

Assembleias de Deus no cenário político e social do país. 

Na busca por essa compreensão, foi preciso observar as tensões entre o trajeto dos 

discursos institucionais de proibição e restrição do uso da TV, paralelo ao estabelecimento das 

Assembleias de Deus no universo da produção de programas evangelísticos na TV. Esse 

histórico de proibição e restrição do uso da TV exigiu do assembleiano muitos cuidados e 

desconfianças, principalmente, ao que se refere ao consumo dos produtos da mídia secular. 

Embora tanta recomendação, o gênero-P11 televisivo mais aceitável, indicado em alguns 

                                                           
11 Verón (2005, p. 244) distingue gêneros-P, que “têm uma relação muito mais estreita com os tipos de discurso 

que os gêneros-L”, de gêneros-L, “caracterizado necessariamente por um certo arranjo da matéria linguística”. 

Os gêneros-P se vinculam à noção de produtos midiáticos. 
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contextos, é o telejornalístico, sobretudo, pelo alinhamento político-ideológico (CUNHA, 

2017, p. 100). Por conta de todo contexto de restrições, consideramos que a circulação 

privilegiada do discurso telejornalístico entre assembleianos (re)orienta, em certa medida, o 

processo de transformações da ascese intramundana defendida pelos pentecostais, bem como 

o modo como o assembleiano vem se posicionando socialmente. 

A participação do assembleiano nos grandes debates sociais que diz respeito às 

questões morais é recente, mas bastante significativa. Um surto de identidade cidadã com 

caráter politicamente ativo em luta pela salvação da família vem mobilizando um movimento 

na imagem que esses religiosos têm de si e de seu papel na sociedade, ou seja, é cada vez mais 

incomum a passividade diante de situações e acontecimentos que antes eram interpretados 

como escatológicos, portanto, próprios dos fins dos tempos. O assembleiano está cada vez 

mais participativo e articulado em defesa de posicionamentos que são, em sua maioria, 

unânimes em praticamente todas as ADs do norte ao sul do país. Enfim, queremos dizer que, 

apesar das cisões e das disputas internas e políticas, há um consenso, entre boa parte dos 

assembleianos quanto ao modo de se posicionar diante de questões, principalmente, morais. 

Essa unidade na heterogeneidade tem garantido a esse religioso um modo particular na 

interpretação do discurso telejornalístico, que ora converge e ora diverge aos/dos valores 

tradicionais.  

O telejornalismo é, em boa medida, responsável pela manutenção e/ou transformação 

dos discursos que mais circulam no país: “a realidade mostrada pelos jornalistas aparece 

estabelecida e se impõe como verdadeira pelo simples fato de que ela é visualmente 

disponível para os telespectadores” (CHAMBAT-HOUILLON, 2012, p. 250). Por diversas 

características, o telejornalismo, em parte, é compreendido como referencial de informação, 

formador de opinião e de debates no país. Mesmo com o advento das mídias digitais que 

ocasionou, em certa medida, a perda de audiência aos telejornais, ainda hoje importa, 

sobremaneira, o que circula e o modo como circulam os discursos telejornalísticos.  

 O consumo do telejornalismo, de certo modo, funciona como “embreagem 

discursiva” (Verón, 1980) no movimento que transforma aspectos da ascese assembleiana, ao 

mesmo tempo em que serve à manutenção de princípios morais que operam no processo de 

identificação do fiel enquanto sujeito social e político. Com a aceleração do processo de 

midiatização na sociedade, nas últimas décadas, ao contrário do que muitos imaginaram, 

ascende o discurso de crise da moralidade, diante da qual a religião faz-se avultosa, 

oferecendo princípios para a conduta moral e fortalecendo o imaginário de um destino 
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superior. “Sem Deus e a alma livre não haveria a humanidade, mas apenas a animalidade 

natural; sem a imortalidade, o dever tornar-se-ia banal” (CHAUI, 2000, p. 400).  

Na sociedade atual, a religião adquire novos contornos, mas continua, quase sempre, 

operando para universalização de princípios e valores morais que, na maioria das vezes, são 

restritos às crenças e ligados a determinada cultura. Os sentidos predominantes indicam a 

relação de poder e silenciam a luta político-ideológica. Ao transgredir os padrões os 

indivíduos são avaliados e, em cada avaliação, dimensões ideológicas ganham forças ou vêm 

seus símbolos enfraquecidos. Há um movimento de manutenção e transformação desse 

conjunto de princípios e valores. Antes da segunda metade do século XX as modificações 

eram mais lentas. Com os avanços tecnológicos e o desenvolvimento do capitalismo, o 

ocidente sofreu mais intensamente a aceleração desse processo. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Diante de um objeto investigativo tão atraente e digno de amplas reflexões, 

sistematizar a estrutura do trabalho tornou-se um desafio. Não caberia centralizar apenas na 

análise do material empírico, porque essa análise requer retomadas históricas e 

epistemológicas. Desse modo, no intento de produzir uma discussão sem desconsiderar 

questões essenciais, a partir de nossos objetivos, seguimos um trajeto, mas com consciência 

da incompletude em nossa produção sobre as questões que dizem respeito à relação mídia e 

religião no universo das Assembleias de Deus. Na introdução descrevemos objetivos, 

justificativa e contextualizamos as escolhas da pesquisa. Ainda na introdução, fazemos uma 

espécie de estado da arte sobre pesquisas acadêmicas que vislumbram as Assembleias de 

Deus no Brasil, sobretudo, com ênfase nas pesquisas que tratam da relação entre mídias e essa 

denominação12 religiosa.  

O trabalho se estrutura em seis capítulos. No primeiro apresentamos um panorama 

sobre o campo religioso no Brasil, a fim de discutir o processo de naturalização do 

Cristianismo em nossa sociedade e o modo como a razão técnica reorientou o surgimento de 

outras formas de cristianismos na contemporaneidade. Seguindo essa discussão, o segundo 

capítulo trata das concepções de moral que vão compor o imaginário desses novos 

cristianismos, bem como trata das ressignificações dessas concepções no desenvolvimento da 

sociedade atual. O terceiro capítulo começa abordando o conceito de Midiatização, 

                                                           
12 Usaremos o termo denominação para se distinguir de igreja e instituição, pois as Assembleias de Deus no 

Brasil compreendem uma diversidade de igrejas e instituições. 
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esclarecendo a perspectiva na qual compreendemos o processo de instauração e 

desenvolvimento do Pentecostalismo. Nesse capítulo, reconstruímos um percurso dos 

pentecostalismos brasileiros em vias de midiatização, desde a fundação e o fortalecimento de 

instituições religiosas às transformações dessas instituições na atualidade. O quarto capítulo 

detalha esses processos de transformações, especificando o universo das Assembleias de Deus 

na relação com imprensa, rádio e televisão. O penúltimo capítulo aborda o trajeto teórico-

analítico da pesquisa, ressaltando a Circulação Discursiva como estância fundamental para a 

produção/reconhecimento dos sentidos. Por fim, analisamos nas materialidades discursivas as 

pistas que indicam a interpenetração do discurso telejornalístico no processo de 

reconhecimento de temáticas atuais e a incidência disso na ressignificação das concepções de 

moral que atribuem identificação à Formação Discursiva Pentecostal na sociedade 

contemporânea.  

 Para compreender e dar forma à investigação, construímos um percurso teórico-

analítico seguindo os indícios. Para isso, se fizeram necessárias análises de diversos 

documentos e publicações das Assembleias de Deus no Brasil (ADs), visando entender o 

modo como esses religiosos compreendem a mídia, bem como o conceito de moral. Os 

documentos institucionais incluem atas e resoluções, publicações, entrevistas, artigos de 

jornais e revistas. Em especial, Resoluções da Convenção Geral das Assembleias de Deus 

(CGADB) sobre usos e apropriações das mídias. Nessas análises, duas obras históricas 

publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD) foram bastante visitadas: 

O Dicionário do Movimento Pentecostal (2014), de Isael de Araújo, e História da Convenção 

Geral das Assembleias de Deus no Brasil (2004), de Silas Daniel.  

Para a análise da circulação discursiva do telejornalismo, coletamos 12 entrevistas 

com fiéis das Igrejas Assembleias de Deus, sendo pertencentes a 4 núcleos familiares. O 

procedimento de coleta, entrevista semiestruturada, foi realizado individualmente com cada 

colaborador, o que nos permitiu registrar as narrativas familiares e do cotidiano a partir de 

posições diferentes (mãe, pai, filho, filha, nora). Pretendendo alcançar um grupo de 

colaboradores diversificado quanto às variáveis como territorialidade, idade, profissão, 

residência, gênero, escolaridade e renda, foram entrevistadas duas famílias de Ipiaú13, cidade 

de pequeno porte do interior da Bahia [a família Costa (C) e a família Santos (Sa)]; e duas da 

capital baiana - Salvador, [a família Gomes (G) e a família Souza (So)], todas residentes em 

                                                           
13 Ao longo da pesquisa tivemos indicação de famílias em outras cidades no interior da Bahia, tais como Gandu, 

Camamu, Itamari, dentre outras. No entanto, as indicações eram feitas por um ou dois membros. Em Ipiaú, por 

ser nossa cidade natal e onde congregamos por quase toda vida, tivemos acesso a diversos membros das 

congregações ADs que nos indicaram diferentes famílias que foram consultadas. 
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bairros distintos e frequentadores de diferentes templos. Das entrevistas constituímos o corpus 

de nossa análise, que aparece mais especificamente nos capítulos 6 e 7 desta tese. As 

sequências discursivas (SDs) que formam o corpus priorizam os indícios da circulação do 

discurso telejornalístico nos dizeres desses assembleianos:  

 

Definiremos um corpus discursivo como um conjunto de sequências 

discursivas, estruturado segundo um plano definido em relação a um certo 

estado das CP[condições de produção] do discurso. A constituição de um 

corpus discursivo é, de fato, uma operação que consiste em realizar, por 

meio de um dispositivo material de uma certa forma (isto é, estruturado 

conforme um certo plano), hipóteses emitidas na definição dos objetivos de 

uma pesquisa (COURTINE, 2009, p. 54).  

 

O corpus enquanto discurso, objeto de nossa análise, se formula dentro da 

temporalidade outra distinta da recepção, portanto, são os efeitos de sentido da circulação do 

discurso telejornalístico que nos interessam enquanto “instância da interdiscursividade” 

(FAUSTO NETO, 2010). O quadro teórico em que situamos a análise do corpus pauta-se nos 

pressupostos da Escola Latina dos Estudos da Midiatização e da Circulação Discursiva, 

somando a esse quadro algumas noções de Análise do Discurso de filiação francesa, sendo as 

principais: formação discursiva, memória discursiva, interdiscurso, sujeito e silêncio. 

Nossa expectativa é que a sistematização facilite a compreensão do nosso objeto e da 

metodologia utilizada em sua interpretação. Boa leitura! 
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2. MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO RELIGIOSA NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Para compreendermos a complexa relação entre religião, mídia e os modos atuais de 

existência e significação no Brasil faz-se necessário refletir sobre o lugar da religiosidade na 

nossa sociedade. Nesse primeiro capítulo propomos discutir a religião na sociedade 

contemporânea, buscando entender o (re)ativismo pós secularização, do qual ascende o 

Movimento Pentecostal no mundo e o seu estabelecimento no quadro das religiões brasileiras. 

A religiosidade, como se apresenta atualmente, reflete um longo processo histórico no 

qual “um tipo de certeza (lei divina) foi substituído por outro (a certeza de nossos sentidos, da 

observação empírica), e a providência divina foi substituída pelo progresso” (GIDDENS, 

1991, p. 47). No ocidente, esse processo ocorreu ao longo dos séculos desde o fim do período 

medieval e teve marcos como criação da prensa de tipo móvel providencial seguida do 

surgimento da imprensa, Reforma Protestante, Iluminismo e Revolução Industrial. Esses 

marcos, ao mesmo tempo em que resultam de mudanças do pensamento humano, 

modificaram significativamente a humanidade e se tornaram impulsionadores do paradigma 

conceituado por Modernidade. 

Boaventura de Souza Santos (2014) destaca como a modernidade transformou o 

mundo ocidental, fazendo uma reflexão sobre o modo como os diferentes povos interagem na 

contemporaneidade. O autor trata da diferença na materialidade sobre a qual se constroem os 

sentidos transformadores das coisas do mundo, tornando-as inteligíveis, ou seja, capazes de 

interpretação: “Claro que em todas as culturas existe presença e significado, mas a ênfase em 

uma ou outra varia nas diversas culturas. A cultura moderna ocidental é uma cultura de 

significado, enquanto, por exemplo, a cultura medieval ocidental era uma cultura de presença” 

(SANTOS, 2014, p. 137). 

Os significados vão se constituindo diferentemente em cada época e em cada cultura14 

na medida em que um conjunto de condições garante às coisas do mundo sua importância ou 

não em contexto específico. Na cultura ocidental, a ênfase no significado foi se estabelecendo 

paralelamente ao sistema de atribuição de valores nas sociedades capitalistas. A submissão da 

natureza aos interesses humanos transformou o entendimento da realidade, o modo como o 

homem compreende a vida, a sociedade e o universo. Hathaway & Boff (2012, p. 213-214) 

                                                           
14 O conceito de cultura aqui coincide com o elaborado por Terry Eagleton, em A ideia de cultura, (2005, p. 49-

50): “Nossa própria noção de cultura baseia-se, assim, em uma alienação peculiarmente moderna do social em 

relação ao econômico, o que significa em relação à vida material. Só numa sociedade cuja existência cotidiana 

parece desprovida de valor podia a ‘cultura’ vir a excluir a reprodução material”. 
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listam algumas características-chave da cosmovisão adotada nas modernas sociedades: dentre 

elas, a ideia de que “todo verdadeiro fenômeno pode ser percebido pelos sentidos, e muitas 

vezes isso ocorre com a ajuda de instrumentos. (...) O espírito e a alma são assim descartados, 

ignorados e marginalizados como coisas subjetivas. O mundo real é reduzido ao mundo 

material, o qual pode ser medido e quantificado”.  

Os resultados dessa cosmovisão se configuram na primazia da razão técnica, ou seja, a 

maneira de pensar predominante passou a ser argumentativa e analítica. Esse modo de pensar 

e de significar as coisas reelaboraram a compreensão e geração de sentidos, “numa palavra, a 

técnica se apresenta em nosso mundo como uma potência universal que abrange tudo: tanto a 

natureza interna como a externa e o mundo histórico” (OLIVEIRA, 2013, p. 66). A cultura da 

técnica ganhou hegemonia no mundo moderno, onde a natureza e o homem passaram a ser 

coisificados a serviço do progresso enquanto objetivo a ser alcançado. Em prol desse objetivo, 

há uma busca incessante pela eficiência, a produção cada vez mais requer aperfeiçoamento e 

distinção. O saber técnico remodelou os valores, as instituições, os costumes, o pensamento e 

a ciência: “La modernidad tiene, pues, uno de sus ejes en el cálculo, en esta tecnificación de la 

ciencia que a su vez da existencia a un nuevo modo de lo simbólico”15 (MARTIN-

BARBERO, 2003, p. 25). 

Sendo a razão absorvida pelo conhecimento técnico, a difusão e o acesso à informação 

se tornaram indispensáveis e impulsionaram o desenvolvimento dos meios de comunicação, 

como também a ideia de existência passou a ser restringida à ação humana que ganhou 

sentido, na modernidade capitalista, somente na forma de trabalho, “a não-existência é 

produzida sobre a forma de improdutivo que, aplicada à natureza, é esterilidade e, aplicada ao 

trabalho, é preguiça ou desqualificação profissional” (SANTOS, 2002, p. 248). Para 

Boaventura de Souza Santos (2002), a existência na contemporaneidade tornou-se refém de 

lógicas da mesma monocultura racional, na qual a noção de tempo ultrapassou a cronologia 

numa lógica assentada na monocultura do tempo linear, cuja concepção aponta na frente do 

tempo os países centrais do sistema capitalista. Sob a mesma ótica, a lógica da escala 

dominante expandiu sem precedentes a dimensão geográfica: o global tornou-se rival do local 

ou particular, caso não se universalizem. A mundialização da informação produziu um modo 

distinto de distribuir e acumular capital, além de intensificar a relação de dependência, 

principalmente econômica, entre os países. Enfim, a produção do conhecimento passou a ser 

condicionada ao mercado internacional de produção de bens de consumo.  

                                                           
15 “A modernidade  tem, portanto, um dos seus eixos no cálculo, na tecnificação da ciência que por sua vez dá 

existência a uma novo modo do simbólico” (Tradução nossa).  
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Como mecanismo de resistência ou reação crítica à tecnicização da razão e ao 

pensamento industrializador dos modos de viver, surge na contemporaneidade um pluralismo 

ilimitado no lugar de uniformização, singularidade e identidade. Pulsa uma multiplicidade de 

subjetividades antes limitadas ao silêncio, ao oculto de uma aparente e dominadora unidade 

linguística, estética, étnica e religiosa. As tradicionais narrativas que ao longo dos séculos 

unificavam as ideias sobre a origem perderam força, não respondem às diferentes questões 

provenientes do pensamento diverso e infinito: “a subjetividade que agora entra em cena é a 

subjetividade individual, não considerada pela tradição, em contraposição à universalidade da 

subjetividade racional que está no centro do pensamento moderno” (OLIVEIRA, 2013, p. 78). 

Em meio a tamanhas transformações, ao avanço técnico-científico e sua 

mercantilização, acredita-se que a vida na atualidade se organiza por lógicas independentes da 

tutela da religião que perdeu sua significação na esfera pública, se reduzindo ao âmbito do 

privado, encarregada somente de questões como angústia, depressão, tristeza e morte. Com a 

descrença dos mitos e das narrativas tradicionais, cogitou-se o desaparecimento ou 

enfraquecimento do fenômeno religioso. Entretanto, ele subsiste na contemporaneidade. O 

que nos faz questionar: se mitos se dissolveram e a religião não estrutura a sociedade, qual seu 

papel atualmente? Como se relaciona o fenômeno religioso e o modo de vida na sociedade 

contemporânea? 

Apesar do progresso social e do pensamento redefinido pela razão técnica, até o 

momento o homem tem sido incapaz de explicar a natureza complexa e dinâmica do universo, 

talvez por conta do modo fragmentado como se estabeleceu a ciência moderna. Enfim, essa 

incapacidade atrelada a diversos aspectos, como a subjetividade fomentada pela mentalidade 

cristã é palco de fundo de uma contemporaneidade prenhe de religiões e “ausente de Deus”. 

Nesse cenário, as religiões cujas pretensões visam a mundialização, a maior delas o 

Cristianismo, reivindicam o retorno à esfera pública, espaço perdido na modernidade. Ao 

referirmos ao fenômeno religioso, em nosso trabalho, nos limitaremos ao Cristianismo 

Protestante, por ser a base do Movimento Pentecostal, corrente de grande crescimento 

numérico na América Latina e no Brasil nas últimas décadas, quando se multiplicaram os self-

service religiosos.  
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2.1 SECULARIZAÇÃO OU RETORNO DE DEUS? ONIPRESENÇA DO FENÔMENO 

RELIGIOSO  

 

Os avanços científicos e tecnológicos, as mudanças na produção cultural e do 

conhecimento, o desenvolvimento urbano e as inúmeras possibilidades de interpretação dos 

fenômenos, diferentes sentidos e valores, enfim, todos esses elementos, de certa maneira, 

fortaleceram a imagem de declínio da religião como uma expectativa a se concretizar nos 

últimos séculos. O pensamento racional seria o epitáfio da dissolução da religião quando 

houvesse a hegemonia da Modernidade, assim poder-se-ia pensar nos séculos XVIII e XIX, 

principalmente, após a política de separação entre estado e religião nas repúblicas. No século 

XX, décadas de 60 e 70, a ideia de extinção da religião teve seu ápice, devido aos mais 

diversos fatores, desde os movimentos hippie e estudantis ao surgimento da pílula 

contraceptiva que potenciou a Revolução Sexual. Para muitos, o mundo caminhava para seu 

“desencantamento” total. No entanto, cabe o questionamento de Barbero (2003): “?Es el 

sistema-mundo de la globalización el punto de llegada del desencantamiento del proprio 

mundo de la mano del desarrollo tecnológico y de la racionalidade administrativa?”16 

(MARTIN-BARBERO, 2003, p.25). Ao que tudo indica, não. Embora todos os fatores citados 

e outros tenham contribuído para o enfraquecimento das instituições tradicionais, a 

religiosidade refloresceu nas últimas décadas do século XX com emergência e/ou 

fortalecimento de novos e/ou antigos grupos, com novos modos de cultuar e de dizer. 

A socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger17 vem se destacando quanto à 

compreensão do fenômeno religioso contemporâneo enquanto processo de racionalização. 

Trata da dissolução da religião e aborda sua reconstituição como utopia entre o cotidiano e o 

mundo das significações. A religião, para a autora, é concebida como paradoxo entre o que se 

esperava de um mundo atual regido pela razão científica e a realidade povoada de crenças. 

Além disso, “ela interpreta a religiosidade contemporânea como a passagem da religião 

perdida para o ‘religioso por todas as partes’, uma vez que a religião volta com força à cena 

política no cerne das sociedades ocidentais” (OLIVEIRA, 2013, p.119). Para a autora 

francesa, a secularização é a rearticulação da própria religião mediante a Modernidade 

frustrada por não cumprir as expectativas a respeito da realização e satisfação dos indivíduos. 

                                                           
16  “É o sistema-mundo da globalização o ponto de chegada do desencantamento do próprio mundo na mão do 

desenvolvimento tecnológico e da racionalidade administrativa? ” (Tradução nossa). 
17  “Na senda aberta por cientistas sociais da ‘escola francesa’ que se debruçaram sobre o fenômeno religioso – 

sejam citados os nomes de Durkheim, Mauss, Griaule, Leenhardt, Bastide e Desroche –, desponta e afirma-se na 

atualidade o pensamento dessa autora como uma referência indispensável para a análise das relações que se 

estabelecem entre a modernidade e a religião” (CAMPOS, 2014, p.129). 
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Nessa rearticulação, a religião ultrapassou os limites das igrejas nas quais se enclausurou 

durante séculos:  

 

La croyance religieuse aujourd’hui est extraordinairement présente, 

disséminée, elle est de moins en moins cadrée, encadrée par des grandes 

institutions du sens qui, pendant des siècles, ont été les lieux dans lesquels 

s’assuraient la transmission religieuse, la mise en conformité du peuple 

croyant à travers la prédication, l’enseignement religieux, la liturgie… Bref, 

une sorte de découplage entre l’activité religieuse instituée et le monde 

extraordinairement diffus des croyances contemporaines (HERVIEU-

LÉGER, 2003, p.3) 18.  

 

A secularização reorganizou o trabalho religioso, deslocou símbolos e práticas, 

produzindo uma plasticidade com adesão a novas formas de culto, inclusive, possibilitou o 

trânsito entre elas, gerando bricolagens de diferentes vivências religiosas. No contexto de 

ascensão do secularismo, o fenômeno religioso ganhou um impulso, embora de forma diversa 

e indeterminada, surgiu uma valorização da experiência e do simbólico, características 

próprias de uma sociedade múltipla e, ao mesmo tempo, individualista. Esse florescimento da 

religião na atualidade, quando há predominância da razão técnica, da tecnologia e do 

conhecimento científico, resulta da busca por religiosidades que atendam aos anseios pessoais 

mediante o espetáculo das subjetividades.  

Grande parcela dos estudiosos afirma que a religião parece ter perdido sua 

subjetivação, pois se apresenta deslocada de seu lugar apropriado, o lugar de sua privacidade. 

Para Max Weber (2004), a secularização, vinculada ao espírito capitalista, é relacionada ao 

legado protestante que produziu como extensão a emergência de uma sociedade civil 

autônoma, laica e profana: “En el processo de racionalización/abstracción que, según Weber, 

esta a la base de la modernidade – y del capitalismo – la sociedad toda se torna uma ‘jaula de 

hierro’ en la que reina la razón instrumental”19 (MARTIN-BARBERO, 2003, p.29). Para 

outros, não há um vínculo necessário entre modernidade, capitalismo e secularização. O 

Japão, por exemplo, é citado como nação cujo desenvolvimento se agrega às tradições 

religiosas. As interpretações dos fenômenos contemporâneos podem ser diversas, no entanto, 

não divergem quanto à influência da religiosidade como articulador do sentido da vida, pois 

continua a exercer muitas funções apesar da perda de autoridade das instituições.  

                                                           
18  “A crença religiosa, hoje, é extraordinariamente presente, disseminada, ela é cada vez menos enquadrada, 

emoldurada por grandes instituições que significaram, durante séculos, como lugares nos quais se asseguraram a 

transmissão religiosa, a configuração em conformidade das pessoas acreditarem através da pregação, o 

ensinamento religioso, a liturgia ... em suma, uma espécie de dissociação entre a atividade religiosa instituída e o 

mundo extraordinariamente difuso de crenças contemporâneas”(Tradução nossa). 
19  “No processo de racionalização/abstração que, de acordo com Weber, está a base da modernidade - e do 

capitalismo - toda a sociedade se torna uma 'jaula de ferro' na qual reina a razão instrumental” (Tradução nossa). 
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Os desenvolvimentos tecnológicos e científicos promoveram incredibilidade em 

relação ao fenômeno religioso, mas produziram aspectos que permitem e até incentivam a 

proliferação da religiosidade em formato mais pragmático, no século XX: “Um siglo que 

parecía hecho de revoluciones-sociales, culturales terminó dominado por las religiones, los 

mesías y los salvadores”20 (MARTIN-BARBERO, 2003, p. 33). O cenário social frente à 

globalização de um modo de vida em que a ação do homem é potencializada destruindo 

sistematicamente a natureza acentuou o pragmatismo religioso reabastecido na experiência e 

no emocional, sendo a individualização sua característica mais evidente. Atualmente, cada 

pessoa pode definir ou escolher sua religião a partir do que acredita ou deseja, 

independentemente dos costumes. Há no pluralismo uma busca para preencher o lugar vazio, 

que resultou na modificação da religião, isto é, há o ressurgimento de uma religiosidade laica, 

individualizada e publicizada, uma religiosidade espetacularizada surge nos moldes da cultura 

midiática, valorizando o imediatismo e suas transformações:  

 

A leitura desse fenômeno tem colocado em campos opostos os que o saúdam 

como sinal do revigoramento espiritual da modernidade e/ou declínio do 

processo de secularização e os que o compreendem como um 

aprofundamento mesmo desse processo ao promover o pluralismo religioso 

– motor do desenraizamento e indício de declínio geral do compromisso 

religioso agora reduzido a item de consumo e oferta de serviços pessoais 

(MONTERO, 2011, p. 254).  

 

O pluralismo insere no universo religioso uma porção de relatividades que acentuam a 

individualização a ponto de construir uma “uniformização das religiões que, desde então, se 

encontrarão expostas à preferências dos consumidores confrontados a uma lógica de 

mercado” (WILLAIME, 2012, p. 168). Por conta do consumismo21 inflacionado, os gostos e 

desejos tendem a definir as identidades que se limitam às escolhas individuais e às diferenças. 

Isso significa o retorno de um sistema reorganizador da vida social no qual a religião deixou 

de ser estruturante: “Esse desenvolvimento é uma consequência direta da suposição de que o 

consumidor está mais qualificado do que qualquer ‘especialista’ para julgar que tratamento 

mais lhe convém” (CAMPBELL, 2006, p. 55). O religioso, em conformidade com a lógica da 

vida atual, é o maior especialista no consumo de símbolos, rituais, festas, tradições e 

                                                           
20  “Um século que parecia feito de revoluções sociais e culturais acabou dominado por religiões, messias e 

salvadores” (Tradução nossa). 
21 Em nossa abordagem, consumismo se ancora ao conceito de consumo conforme o pensamento do Nestor 

Canclini (1996) que não o limita à aquisição de produtos nem à realização irracional dos desejos. Para o autor, o 

ato de consumir diz respeito aos processos socioculturais nos quais se afirmam as identidades, se dá significado e 

se organiza a vida social.  
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costumes, significados que alimentam o imaginário social. As diferenças religiosas 

dinamizam o cenário no qual antes a homogeneização limitaria a concorrência. 

Essa atuação da religião na sociedade, em que a racionalização e a secularização são 

princípios gerais, reativa o seu lugar na atribuição de memória coletiva ao fornecer materiais 

simbólicos que recriam o imaginário e o senso moral. Ao religioso se atribui a possibilidade 

de ter explicações sobre o sofrimento humano e as problemáticas da vida, permitindo sua 

atuação nas relações afetivas, bem como na moralização da sociedade. A importância desse 

lugar pode ser observada nos debates políticos de um estado, mesmo laico, quando não se 

isenta a participação de representações religiosas. Nesse aspecto, consideramos o papel dos 

agentes de produção de significados em nossa cultura, principalmente para a legitimação da 

sociedade civil e ética.  

Vale destacar que essa revalidação da religião não permite questionamentos sobre a 

racionalidade produtora dos sentidos, trata de uma religiosidade relativa e adequada à 

secularização: “a secularização é sem dúvida uma questão complexa e não parece resultar no 

desaparecimento completo do pensamento e atividade religiosos” (GIDDENS, 1991, p. 98). A 

eficiência da religião na instrumentalização desse novo sistema a torna cada vez mais presente 

e atuante no cenário contemporâneo: “em definitivo, devemos entender por ‘secularização’ 

uma mutação sociocultural global que se traduz por uma redução do papel institucional e 

cultural da religião” (WILLAIME, 2012, p. 159). 

Enfim, ao contrário do que se esperava com a redução do poder institucional da 

religião, a proliferação de seitas, movimentos, grupos e igrejas nos levam a entender que há a 

emergência de religiosidades sem Deus, em conformidade com os anseios e preferências dos 

indivíduos. Nesse protagonismo da individualidade, desconfiam-se das interpretações alheias, 

das doutrinas externas e valorizam-se as manifestações genuínas com resquícios tradicionais. 

Esse processo dinamizou o campo religioso em todo mundo, movimentou cisões no 

Cristianismo e, no último século, intensificou no Brasil o crescimento dos carismáticos, 

justamente por ser o tipo de religiosidade em que os novos processos de identificação 

encontram fértil terreno: “Mercado, tecnociência, indivíduo: entregues apenas a si mesmos, 

esses princípios organizadores dominantes fizeram nascer uma cultura-mundo sem 

precedentes na história, geradora de um novo ‘mal-estar na civilização’, de uma nova relação 

cultural com o mundo” (LIPOVETSKY e SERROY, 2011, p. 32). 
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2.2 CRESCEI-VOS E MULTIPLICAI-VOS: O PLURALISMO ENTRE RAÍZES  

 

O enfraquecimento das instituições tradicionais provocou o descompromisso com a 

religião dos pais ou da família, relativizando as escolhas. O desligamento oficial entre estado 

e religião22 redefiniu o papel das instituições, enquanto que o Estado fortaleceu sua 

participação na vida social, a religião precisou se reinventar em meio à emergência da 

diversidade de movimentos e grupos religiosos que afetaram a cultura: “se desde uma 

perspectiva estrutural, a sociedade moderna pode ser caracterizada como ‘a-religiosa’, em 

relação à esfera da cultura, do sistema de significados e símbolos que constroem os sentidos 

da ação humana, ela é ‘politeísta’” (STEIL, 2001, p. 116). Quanto mais laica oficialmente, 

mais religiosa se tornou a sociedade pela capacidade de abarcar crenças e movimentos novos, 

além das instituições tradicionais que, nesse contexto, se sentiram ameaçadas.  

A religião passou a responder às questões de identidade e às necessidades práticas, 

perdeu força na vida pública e se fortaleceu na vida das pessoas. A autonomia humana 

expulsou a possibilidade de poder transcendente da esfera social. Os agentes sociais na 

sociedade igualitária e democrática são quem legitimam o sagrado, surgiram os diferentes 

movimentos religiosos e se acentuaram os fundamentalismos. No contexto de valorização da 

pluralidade, a religião apresenta seu conceito de racionalidade atento às diversas expressões 

culturais, às ciências modernas e à consciência do estado democrático de direitos iguais, ou 

seja, a religião molda seu discurso, não sem muitas tensões, nos valores da sociedade liberal 

secular: o direito à autonomia e às identidades de todos na vida coletiva, contra a 

discriminação e marginalização. 

  

2.2.1 Pluralismo religioso: desafio à sociedade laica 

 

A pluralidade é uma característica estrutural da sociedade, se faz presente nas 

diferentes expressões culturais como língua, etnias e costumes. A influência do pensamento 

iluminista e a busca da liberdade fundamentam os princípios políticos modernos da justiça, do 

direito e da comunidade. Com efeito, as manifestações subjugadas e/ou silenciadas 

começaram a ganhar lugar na esfera pública reivindicando visões de mundo relativizadas para 

organizar políticas e normas sociais. O discurso laico em sua tentativa de neutralidade se 

pauta na concepção de que todo ser humano é autônomo em termos morais e espirituais. 

                                                           
22  No Brasil, apesar do Catolicismo se manter como religião oficial até 1889, a relação entre estado e a religião 

católica começou a perder forças com a expulsão dos jesuítas em 1759. A Revolução Francesa (1789-95) 

influenciou grande parte das nações ocidentais a realizarem a separação entre estado e religião. 
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Nesse sentido, as individualidades não possuem espaço na esfera pública legitimada pelo 

discurso racional comum e ficariam na esfera da sociedade civil. No entanto, o que é 

observado na contemporaneidade é que essas individualidades se apossam do domínio 

político como mecanismo de reivindicar a repressão sofrida daquilo que há de mais 

importante em suas identidades.  

O estado liberal, autônomo, legitimado pela racionalidade e pela ciência é mais uma 

das possibilidades de compreensão do mundo, assim o maior desafio da sociedade 

contemporânea é restringir o pluralismo religioso à esfera da sociedade civil. Nesse contexto, 

a política de reconhecimento frente à pressão dos movimentos de grupos minoritários rompe 

com o discurso de autonomia. A luta desses movimentos tem fundamentos no processo 

histórico de repressão, apagamento e desvalorização. Requerem políticas favoráveis a cada 

especificidade, as causas dizem respeito aos homossexuais, às etnias, aos seguidores de 

diversas correntes religiosas, ao feminismo, dentre outras. No Brasil, reconhecemos uma 

maior articulação política desses movimentos, inclusive, grupos se manifestam com rivalidade 

declarada, a exemplo, dos embates entre representantes da Frente Parlamentar Evangélica23, 

conhecida como Bancada Evangélica, e políticos defensores das causas levantadas pelo 

Movimento LGBT24.  

O reconhecimento da pluralidade é um avanço, mas na esfera política provoca duas 

grandes questões: primeira questão é como construir ações para o bem comum a partir de 

visões de mundo direcionadas por valores e posições distintos e até mesmo antagônicos; a 

segunda, é como garantir que todas as diversidades tenham espaço na esfera da vida pública. 

Diante dessas questões, a crise do pluralismo se estabelece, porque cada grupo tende a 

apresentar as alternativas de solução segundo seus princípios. Na medida em que o Estado 

tenta acomodar as diferenças, escancara a não neutralidade do discurso laico na sociedade 

contemporânea. O pluralismo enquanto ideia de liberdade individual pode ser reconhecido na 

esfera pública, mas a vida pública não pode ser moldada mediante as individualidades.  

Nesse cenário, a religião continua dando sentido às questões não respondidas pela 

ciência e pelo pensamento técnico, tornando as explicações míticas mais eficazes e aprazíveis 

diante de sofrimentos, conflitos, guerras, morte e dor. Apesar do processo de secularização e 

                                                           
23  No site do Congresso Nacional constam 198 deputados e 4 senadores integrantes da Frente Parlamentar 

evangélica. http://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53658. Acesso em 03/08/2017. 

Em sua página no Facebook declara “hoje, conta com quase 100 parlamentares. Sob a coordenação do deputado 

João Campos, tem seu foco principal na defesa dos princípios e valores da família, entre os quais o direito à 

vida”. 
24  Movimento civil que luta contra a homofobia e a favor dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais. Às vezes, o T na sigla inclui travestis, transexuais e transgêneros, ou seja, pessoas cuja identidade de 

gênero não se alinha ao sexo de nascimento (crossdressers, drag queens, transformistas, entre outros). 
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do esvaziamento das grandes narrativas, a religião continua a cumprir funções que nenhum 

outro campo é capaz de assumir, por exemplo, alimenta a esperança de “além-morte” a partir 

do desejo de eternidade presente em toda humanidade. Além disso, a religião pode oferecer 

motivação para que as pessoas se empenhem diante de causas como a fome e as 

discriminações.  

Diante das inúmeras ofertas religiosas, posturas fundamentalistas e individualistas 

surgem radicalmente como tentativas de conter as pluralidades. Cada um acredita na 

superioridade de sua crença enquanto oferta real e verdadeira, isso se torna escudo para a 

pluralidade, mas as escolhas variam conforme o contexto, ou seja, quanto mais opção de 

ofertas maior o trânsito. Muitos conflitos surgem pela coexistência da abundância de 

possibilidades, o excesso impossibilita a hierarquia de verdades, refutando a universalidade 

almejada pelas religiões tradicionais. A valorização do emocional abriu espaço ao popular 

dentro e fora das religiões institucionalizadas, reforçando a proposta de tolerância abarcada na 

contemporaneidade. 

 

2.2.2 Privatização, trânsito e deslocamento na religiosidade contemporânea  

 

O projeto moderno, incapaz de cumprir completamente as promessas de bem-estar, se 

realiza, em parte, ao menos no campo religioso atual, no qual certa diversidade passa a 

conviver, principalmente, na América Latina no final do milênio passado (STEIL, 2001, p. 

117). Se para alguns o pluralismo representa avanço, para as instituições tradicionais significa 

um aumento na concorrência, ou seja, uma ameaça. Essas instituições esbarraram em duas 

questões, diante do pluralismo: preservar as características distintas de sua identificação, 

sofrendo com a diminuição no número de adeptos, ou tolerar em seu interior movimentos, 

correntes e formas distintas de manifestações, que proporcionam um desequilíbrio no controle 

dos bens simbólicos em favor de serem mais acessíveis a novos seguidores. As tentativas de 

dar conta dessas duas questões produzem nas religiões uma tensão entre as tradições e o 

crescimento advindo da tolerância. Três traços característicos marcam o quadro dessa tensão: 

a privatização da religião, o trânsito religioso e o alargamento do sagrado para além das 

fronteiras da religião (OLIVEIRA, 2013, p. 81; STEIL, 2001, p. 117).  

Se antes da modernidade a sociedade em suas diversas esferas condicionava o 

processo de identificação, hoje há uma relativa autonomia, quer dizer, o indivíduo 

aparentemente é quem escolhe. Logo, as escolhas adquirem valor subjetivo em detrimento do 

caráter político que poderia simbolizá-las. O secularismo colocou a religião no mesmo eixo 
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dos demais campos sociais quanto ao aspecto utilitário ou prático da vida privada, ou seja, a 

função da religião passa a ultrapassar a esperança além-vida. A privatização no campo 

religioso contemporâneo significa tratar da subjetividade, pois no contexto em que a 

autonomia é valorizada, acentua-se a importância da religião como expressão de identificação 

pessoal. A religião funciona a serviço do indivíduo, sobretudo, enquanto capaz de atuar na 

constituição do comportamento moral. Além disso, é um espaço terapêutico na busca de cura 

para os sofrimentos do corpo e de bem-estar social. 

Atualmente, símbolos sagrados e experiências espirituais não representam 

necessariamente a conversão pessoal à religião, são marcas, sobretudo, do processo de 

identificação. Essa privatização da religião instaura o que Steil (2001, p. 119) chamou de 

“bricolagem religiosa”, quer dizer, incorporação de elementos oriundos de diferentes sistemas 

religiosos no interior de uma religião institucionalizada sem causar drama de consciência para 

os devotos. O indivíduo em sua espécie de autonomia escolhe aquilo que o agrada e vai 

transformando o universo das religiões tradicionais que no contexto atual diversificam-se na 

oferta de bens simbólicos conforme os gostos dos clientes.  

Quando a instituição insiste em manter a tradição, proliferam movimentos e seitas 

decorrentes da liberdade do indivíduo em construir uma religião conforme suas aspirações. 

Enquanto as instituições consideram a diversidade ameaça e crescimento da concorrência, os 

indivíduos, muitas vezes, entendem os diferentes grupos religiosos como complementares. 

Todo esse processo desencadeia o trânsito religioso e o fortalecimento de religiões populares, 

pois a institucionalização das manifestações religiosas acaba por inibir ou reprimir aspectos 

de um sagrado primitivo interpretado, muitas vezes, como genuíno.  

Com o reflorescimento da religiosidade na sociedade atual, ampliaram-se as fronteiras 

do sagrado de modo que não são facilmente distinguíveis discursos, símbolos e práticas 

religiosas, espirituais, ecológicas, psicológicas ou terapêuticas. As experiências passaram a 

constituir o ideológico, quer dizer, o emocional compõe atualmente a racionalidade da 

abordagem teológica, refutou-se a oposição entre razão e emoção, fundando um ambiente de 

convivência possível dessas dimensões. Assim, a condição da religiosidade contemporânea é 

o reencantamento do mundo: “não se trata, no entanto, da volta a um sagrado fundante do 

social, mas de uma recriação de um mundo [grifos do autor] que, embora, autônomo em sua 

base estrutural, está habitado por deuses, forças, energias, mistérios, magias” (STEIL, 2001, 

p. 124).  

Na contemporaneidade, o lugar da religião continua sendo remodelado, agora mais 

profundamente pelas ações dos indivíduos do que das instituições. Não se trata de oposição 
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entre tradição e autonomia, mas de uma nova composição de influências mútuas. Em síntese, 

a religião, hoje, diz respeito à convicção interior, dimensão emocional e terapêutica, é um 

espaço de buscas de curas e soluções para problemas particulares. Mais recentemente, em 

algumas facetas, também se apresenta como um espaço de solução para problemas da nação, 

tais como a corrupção, ou como alternativa para sanar a crise da moralidade pública. Enfim, a 

satisfação das necessidades pessoais anima as experiências religiosas, não se trata de busca 

por Deus ou por verdade, não é servir a Deus é servir-se de deuses.  

 

2.2.3 O religioso contemporâneo: entre convertidos e peregrinos   

 

Diante de sujeitos que reivindicam participação na constituição de sua identidade e do 

arrefecimento do controle institucional, a possibilidade de leitura do fenômeno religioso se dá 

mediante a análise da trajetória dos sujeitos,  

 

el imaginario moderno de la continuidad se presenta, pues, como un tejido 

de memorias fragmentadas, que son también memorias «trabajadas», 

inventadas, continuamente rehechas en función de las claves de un presente 

sometido, de manera cada vez más acuciante, al imperativo de la novedad25 

(HERVIEU-LÉGER, 2005, p.234).  

 

A contemporaneidade é marcada, sobremaneira, pela efervescência de crenças 

provenientes de memórias fragmentadas, heranças híbridas caracterizam novas práticas 

religiosas. A socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger (2008), na perspectiva de 

compreender a religiosidade contemporânea, sistematiza duas imagens emblemáticas do 

religioso: o peregrino e o convertido. A imagem do convertido é bastante representativa no 

contexto atual, pois a conversão religiosa representa a pessoalidade da escolha individual. 

Trata-se de uma identificação que sustenta a posição de sujeito autônomo e livre reforçada 

pelos ideais do homem ocidental capaz de ir à procura de alternativas mais viáveis no 

enfretamento dos problemas da vida atual. 

 

Le converti, c’est celui qui choisit sa religion. Nous sommes passés d’une 

religion d’obligation à une religion du choix. Ceci même si vous êtes dans la 

configuration de suivre fidèlement l’identité religieuse que vous avez reçu de 

votre famille, aujourd’hui, vous êtes sommé d’être un converti. Pour le 

protestantisme, c’est facile d’entrer dans cette logique, car il y a une grande 

tradition conversionniste. Et d’ailleurs, cette tendance a aujourd’hui 

formidablement le vent en poupe! Ce qui accompagne partout le processus 

                                                           
25 “O imaginário moderno da continuidade apresenta-se, pois, como um tecido de memórias fragmentadas, que 

são também memórias 'trabalhadas', inventadas, continuamente reconstruídas em função das bases de um 

presente dominado, de maneira cada vez mais urgente, ao imperativo da novidade” (Tradução nossa). 



39 

de la modernité, c’est une poussée formidable d’un christianisme de 

conversion (HERVIEU-LÉGER, 2003, p.5) 26.  

 

A noção de conversão enquanto uma ação pública necessária ao cristão é bastante 

presente no protestantismo que promulga dessa prática mesmo para os indivíduos que 

nasceram em família protestante, como um ato de suscitar novidade à religião herdada dos 

pais. No Catolicismo, a corrente carismática também incentiva a conversão, como um ritual, 

no qual fiéis publicamente declaram compromisso com a religião. O convertido representa o 

homem atual capaz de romper as tradições e de estabelecer a novidade no interior da religião 

a que segue, sem significar mudar de religião ou mesmo de igreja.  

Outra figura que apreende a dinâmica do fenômeno religioso contemporâneo é a do 

peregrino, isto é, o indivíduo no trânsito entre os novos e diferentes movimentos religiosos. 

Em um contexto de valorização das emoções e da individualização, o peregrino passa a tecer 

sua própria religiosidade a partir de elementos das diferentes experiências pelas quais transita, 

logo, constituindo uma religiosidade pragmática e múltipla. O peregrino mobiliza a religião 

promovendo uma dinamicidade às comunidades, ao tempo em que provoca disputa entre elas. 

O movimento é a constância da religiosidade atual.   

 

Aujourd’hui le concept d’identité est un concept pratiquement inopérant, on 

parlera plutôt d’identification. Il faut restituer les identités comme des 

dynamiques, des dispositifs de production d’identité. D’où l’intérêt de la 

figure du pèlerin. Cette figure renvoie à l’individu qui chemine, seul, même 

s’il est en groupe. Il fait une trajectoire extraordinairement modulable, on 

peut rester à une étape, changer votre parcours, sauter une étape... l’essentiel 

c’est le chemin, plus que le but (HERVIEU-LÉGER, 2003, p.6) 27. 

 

O fato do caminhar se tornar importante não significa o fim das crenças, mas a 

atualização e diversificação das instituições tradicionais. O peregrino busca no trânsito 

encontrar uma religiosidade na qual se identifica mais completamente e o resultado principal 

dessa busca é a crescente pluralidade religiosa nos dias de hoje. As figuras do convertido e do 

peregrino são emblemáticas do cristão contemporâneo, são faces de uma multiplicidade 

                                                           
26 “O convertido é quem escolhe sua religião. Passamos de uma religião de obrigação a uma religião de escolha. 

Assim, mesmo se você estiver na configuração de seguir fielmente a identidade religiosa que recebeu de sua 

família, agora, você está convocado para ser um convertido. No protestantismo, é fácil entrar nesta lógica, 

porque há uma grande tradição conversionista. E, além disso, esta tendência hoje formidavelmente cresce de 

vento em popa! O que vai acompanhando toda parte do processo da modernidade, um incrível aumento do 

Cristianismo de conversão” (Tradução nossa). 
27 “Hoje, o conceito de identidade é um conceito praticamente inoperante, falamos sobretudo de identificação. 

Devemos restituir as identidades como dinâmicas, dos dispositivos de produção de identidade. Daí a importância 

da figura do peregrino. Esta figura refere-se ao indivíduo que caminha sozinho, mesmo que esteja em grupo. É 

uma trajetória extremamente flexível, podem ficar em uma etapa, alterar o seu percurso, pular uma etapa... o 

essencial é o caminho, mais do que a meta” (Tradução nossa). 
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apegada ao tronco cristão, que embora dinamize o campo não rompe com a matriz ideológica. 

No Brasil, a conversão e a peregrinação preocupam o Cristianismo, na medida em que 

contribuem para que o número de não-cristãos tenha crescido ao longo dos últimos anos, 

conforme o censo 2010 do IBGE (ver Quadro 1 a frente). A imagem que se cria nesse cenário 

é que a diversidade religiosa no Brasil possui uma fronteira bem rígida: a que separa cristãos 

de não cristãos.  

 

2.3  CRISTIANISMO NO CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL BRASILEIRO: A VIDEIRA 

VERDADEIRA 

 

Quando o sacerdócio se especializou, ascendeu o monoteísmo. Uma tendência mais 

observada nas sociedades onde se aperfeiçoaram a agricultura e o comércio. Ao contrário das 

sociedades que sobrevivem da pesca, caça e coleta, nas quais, em geral, predomina o 

politeísmo. Na concepção weberiana28, essas transformações, que incluem o desenvolvimento 

do comércio e das atividades profissionais, favoreceram a racionalização e a moralização das 

representações e práticas religiosas, pois permitiram a produção de um corpo de especialistas 

incumbidos da gestão dos bens da salvação. À medida em que acelerou o desenvolvimento 

industrial, os deuses passavam a ser transfigurados em poderes éticos para recompensar o bem 

e punir o mal. O Cristianismo é uma religião bastante híbrida desde suas origens: 

 
Religião híbrida construída com elementos tomados de empréstimos à 

tradição judaica, ao humanismo grego e a diferentes cultos de iniciação, que 

no começo foi veiculada, observa Weber, por artesões itinerantes até tornar-

se em seu apogeu a religião do monge e do guerreiro, do servo e do nobre, 

do artesão e do comerciante (BOURDIEU, 2013, p. 53-54).  

 

Enfim, trata-se de uma religião que se desenvolveu nas sociedades estruturadas pela 

divisão do trabalho. O exercício laboral do sacerdote se fundamenta na arte de interpretar a 

mesma coisa com outras palavras, ou usar as mesmas palavras para falar de outra coisa. 

Assim, confere ao mito sentidos ajustados ao público e à visão de mundo pretendida no 

contexto social. A produção dos especialistas pressupõe a existência dos desprovidos de 

capital religioso, que ocupa uma posição desprestigiada na distribuição dos bens religiosos, 

antes distribuídos igualmente. O acúmulo e a concentração do capital religioso por um grupo 

                                                           
28 “Embora seja usual falar-se de uma sociologia “weberiana” e de sociólogos “weberianos”, ou de uma escola 

“weberiana”, não podemos aceitar rigorosamente essas classificações, a não ser quando se pretende demarcar 

uma tendência dominante, em certos autores e obras, da influência de conceitos e perspectivas desenvolvidos nos 

diferentes trabalhos de Max Weber”. MISSE, Michel. Existe uma sociedade weberiana? Revista Cult.  

http://revistacult.uol.com.br/home/2011/01/existe-uma-sociedade-weberiana/ Acesso em 25/01/2017. 

http://revistacult.uol.com.br/home/2011/01/existe-uma-sociedade-weberiana/
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não significam uma pauperização do campo religioso, mas um ato político que legitima a um 

grupo a produção, a reprodução, a manutenção e a circulação dos bens religiosos. A ação de 

especialistas para garantir a hegemonia caracteriza um campo, noção elaborada por Bourdieu 

(1996, p. 261) “como uma rede de relações objetivas entre posições”. No caso do campo 

religioso, essas relações se estabelecem por antagonismos: experiência versus ensino 

especializado; mitos versus subjetivações; funções internas versus funções externas ao campo.  

O Cristianismo se desenvolveu por meio do discurso de sujeitos especializados, 

investidos de poder quanto ao funcionamento do trabalho religioso, cujos princípios 

progrediram junto ao desenvolvimento urbano e à divisão do trabalho. O Cristianismo, 

produto do trabalho de especialistas e do consumo de desprovidos do capital religioso, 

legitimou o estilo de vida em que o mundo das tradições se transforma em mundo natural, ou 

melhor, “um verdadeiro sistema de questões que não é questionado” (BOURDIEU, 2013, 

p.47). Desse modo, o Cristianismo se estabeleceu enquanto campo hegemônico na formação 

social-religiosa de populações plurais, como as do Brasil, em favor de um grupo, combatendo 

as oposições internas e externas a fim de manter uma aparente unidade. 

No Brasil, desde a proclamação da República (1989), quando o Catolicismo deixou de 

ser a religião oficial, uma crise foi anunciada ao Cristianismo quanto ao seu papel, por conta 

da autossuficiência da ordem mundana. Os poderes mediadores, representados na figura do 

Cristo e de seu corpo, a Igreja, se enfraqueceram: rompeu-se a hierarquia religiosa, a 

superioridade do espiritual, em detrimento da esfera temporal e finita. No enfrentamento à 

crise, o reencantamento com Cristo se aflorou a partir de religiosidades emotivas e 

pragmáticas, fugindo às instituições tradicionais, mas com força cultural e política se 

estendendo aos dias atuais. 

Se a fusão de diferentes perspectivas era presente desde as origens cristãs, na 

contemporaneidade multiplica-se por conta do relativismo e da demasiada oferta de muitas 

expressões religiosas. Apesar do crescimento vertiginoso da pluralidade religiosa e do 

desencantamento pelas instituições tradicionais, o Cristianismo continua sendo a maior 

religião mundial em números de seguidores29. No Brasil, são 166 milhões de pessoas que se 

declaram católicas ou evangélicas, mais de 85% da população, conforme levantamento do 

IBGE em 2010. 

  

                                                           
29 Segundo os dados de pesquisa da Pew Research Center divulgados em abril de 2015, o Cristianismo é ainda a 

maior religião do mundo com cerca de 2,2 milhões de seguidores. (The Future of World Religions: Population 

Growth Projections, 2010-2050. http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ acesso 

em 06/10/2017). 

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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2.3.1 Cristianismo na formação cultural brasileira: árvore de muitos frutos 

 

Estudos clássicos como os de Sérgio Buarque de Holanda, livro Raízes do Brasil 

[1936], de Fernando Azevedo ([1940]2010) e de Gilberto Freyre ([1933]2003) indicam uma 

formação cultural do Brasil com raízes no cristianismo católico fruto do domínio português. O 

trabalho dos jesuítas garantiu a indissociabilidade da religião, mais estreitamente, na formação 

cultural, que, até hoje, guarda marcas bem profundas dessa relação (AZEVEDO, 2010, p. 56). 

A unidade entre língua, religião e território foi objetivo central da catequização colonial. 

Embora as línguas indígenas tenham sido apropriadas pelos jesuítas, a catequização dos 

curumins visava à fixação da língua portuguesa. 

O papel da Companhia de Jesus não se limitou à propagação da fé, serviu, 

principalmente, como plano político, pois estruturou uma unidade de língua, religiosa e, 

consequentemente, territorial, com a expulsão dos franceses calvinistas do Rio de Janeiro 

(1563), dos holandeses calvinistas da Bahia (1640) e mais tarde do resto do Nordeste e do 

Norte (FREYRE, 2003, p. 90). Somente voltou-se a registrar presença de protestantes a partir 

do século XIX, após o estabelecimento da família real no país. 

Ainda hoje as religiões que sobrevivem no Brasil são, na maioria, afetadas pelo 

cristianismo católico enraizado nas práticas sociais e culturais. O evangelismo jesuítico 

atingiu da casa grande à senzala, do litoral ao sertão, da Amazônia ao Rio Grande do Sul. E 

desde aquela época não se limitou a evangelização. Os capelães exerceram influência moral e 

cultural sobre a família patriarcal e nas senzalas, onde o catolicismo se impôs, principalmente 

pela condição de cativo dos negros. A catequese dos negros visava controlar as infiltrações 

das religiões africanas, visto que a religiosidade dos africanos foi um traço comum aos 

senhores portugueses e, por isso, tolerado desde que não afetasse o conservadorismo católico. 

Freyre (2003, p.100) destaca o empenho dos jesuítas contra a escravidão dos indígenas, mas 

seus cultos e pajés foram desprezados e ridicularizados na catequização.  

Nas famílias patriarcais, um dos filhos era indicado ao serviço religioso. As moças 

dessas famílias, na maioria, se dedicavam à vida religiosa, mesmo em menor número na 

colônia. Nesse cenário, a religião católica penetrou nos universos diferentes do Brasil em 

formação, combateu qualquer movimento de contraposição e fundamentou, em grande 

medida, as manifestações intelectuais, sociais e culturais. Os jesuítas conseguiram afastar as 

iniciativas protestantes no Brasil colônia, inibiram as religiosidades do negro e anularam as 

dos indígenas. Somente a partir de 1820 temos registros de grupos de imigrantes ingleses 

protestantes que se reuniam para a realização de cultos, decorrência dos tratados (Aliança e 
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Amizade e Comércio e Navegação) feitos com a Inglaterra por Dom João VI, em 1810 

(MENDONÇA, 2011, p. 77). 

As religiões de origem africanas foram totalmente marginalizadas e exercidas às 

escondidas, mesmo após a abolição da escravatura (1888), por conta da discriminação de raiz 

escravista cujos discursos atingiram o pensamento acadêmico-científico, a exemplo do livro 

Os Africanos no Brasil, fruto da pesquisa de 15 anos (1890 -1905) de Nina Rodrigues, que 

registrou o sincretismo de modo depreciativo: “Como se vê, são eloquentes vestígios de uma 

religião atrasada e africana que, transportada para o Brasil, aqui se misturou com as 

cerimônias populares da nossa religião e outras associações e seitas existentes, resultando de 

tudo isso perigosa amálgama, que só serve para ofender a Deus e perverter a alma” 

(RODRIGUES, 2010, p. 286).  

Com o fim do regime de Padroado30 (1889), surgiu no país o Espiritismo Kardecista e 

ocorreram movimentos carismáticos, a exemplo, do liderado por Antônio Conselheiro, em 

Canudos – Bahia e do liderado por Padre Cícero31  no Ceará. As religiões de matrizes 

africanas continuaram na marginalidade, pois os artigos 156, 157 e 158 do Código Penal 

Republicano (1890) proibiam a magia, o espiritismo e o curandeirismo, elementos dos cultos 

africanos. Com a oficialização do Estado laico, se instalaram no país denominações 

protestantes “ocasionando uma expansão em vários setores da sociedade brasileira, 

especialmente entre as camadas médio-baixa e baixa da população. A liberdade de cultos foi 

saudada pelas lideranças protestantes como um fato muito significativo para a expansão das 

tarefas missionárias” (SILVA, 2010, p. 47).  

O Catolicismo dificultou por mais de três séculos a instalação de protestantes no 

Brasil, mas, de certa forma, o cristianismo mágico plantado pelo Catolicismo facilitou o 

proselitismo protestante. Não é propagar o Cristianismo para quem não o conhece, é, 

principalmente, convencer o cristão a mudar de igreja, adquirir outros comportamentos, 

mudar costumes, logo, conviver mais tempo com pessoas do mesmo grupo religioso, entre 

outras alterações que são visíveis ainda nos dias atuais, embora de forma mais branda. 

Na primeira metade do século XX, protestantismos com propriedades ainda bem 

estrangeiras se estabeleceram no país: pentecostais, metodistas, presbiterianos, 

congregacionais e batistas. Nos anos 50, essa população já era bastante numérica, 

                                                           
30 Sistema no qual a igreja se submetia ao estado. Em 1871 acirrou a proibição de maçons na Igreja e o clero 

brasileiro mantinha muitos membros da maçonaria. Conflitos entre D. Pedro II, que era um maçom, e a Igreja, 

cujo clero era basicamente de funcionários públicos, colocaram ao fim esse regime. 
31 Somente em dezembro de 2015, o Vaticano aceita o pedido de reconciliação da Igreja Católica com Padre 

Cícero, afastado das atividades sacerdotais em 1894. 
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principalmente nos centros urbanos, pois a industrialização fomentava o êxodo rural que 

“trouxe consigo uma migração religiosa em busca de religiões mais práticas e que tivessem a 

ver com o cotidiano das pessoas” (MENDONÇA, 2011, p. 88). O Pentecostalismo, corrente 

carismática do Protestantismo, se destacou rapidamente no cenário brasileiro pelo fato de ser 

uma típica religião das classes dominadas em sintonia com as formas de exclusão e 

dominação, engendradas pelo capitalismo e pela modernidade, segundo comenta Jessé Souza 

(2012, p. 312). 

Até 1950 o pentecostalismo brasileiro basicamente se resumia a duas denominações 

fundadas no início do século: Assembleias de Deus e Congregação Cristã do Brasil. A década 

de 50 foi marcada pelo impacto pentecostal fruto da “Cruzada Nacional de Evangelização” da 

recém-chegada Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) que atingiu todo o país com suas 

tendas de cura. A “onda da cura” provocou o surgimento de outras denominações 

pentecostais, além da “renovação”, ou seja, da pentecostalização de igrejas tradicionais. Para 

Mendonça (2011, p. 98; 2012, p. 88), essa Cruzada da IEQ foi o nascimento do 

neopentecostalismo no Brasil, pois já utilizavam de um instrumental simbólico sincrético e de 

uma teologia que atribuía todos os males aos espíritos malignos e à feitiçaria, desde doenças a 

problemas financeiros.  

As décadas de 60 e 70 presenciaram o florescimento das neopentecostais e da 

Renovação Carismática Católica (RCC). Um cristianismo pautado nos moldes da 

globalização, impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico midiático no país, promoveu 

mudanças significativas nas igrejas tradicionais que sofreram divisões internas sob o rótulo de 

“igrejas renovadas”. No período da Ditadura militar no Brasil (1964-1985), alguns grupos 

religiosos que se posicionavam politicamente sofreram coações, demissões e desligamentos. 

Os casos mais conhecidos envolvem os protestantes tradicionais32: 

 

Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade (2014) foram presos 

arbritariamente pelo menos 10 metodistas, sete presbiterianos, um 

pentecostal. Vários deles sofreram tortura na prisão e foram/são 

sobreviventes; sete evangélicos (três presbiterianos e quatro metodistas) 

foram mortos ou estão na lista de desaparecidos do regime; um missionário 

metodista estadunidense foi expulso; 14 foram exilados (sete presbiterianos, 

cinco metodistas, um pentecostal e um anglicano (CUNHA, 2017, p. 77). 

 

                                                           
32 Rubens Alves foi um presbiteriano subversivo asilado pelos EUA em 1968. Seu livro Da Esperança (1969) 

inaugura a Teologia da Libertação, teologia política baseada em ideais de amor e libertação de todas as formas 

de opressão (especialmente econômica), defende um papel político significativo para as igrejas. Leonardo Boff é 

um dos escritores católicos desse tipo de teologia que mais se destacou no Brasil.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia_pol%C3%ADtica
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As igrejas pentecostais nesse período se isentaram de qualquer manifestação contrária 

ao Regime Militar, ao qual se aproximavam em seus discursos de ênfase aos princípios 

morais e ao anticomunismo. Em muitas dessas igrejas, circulavam propagandas do regime, 

demonstrando um alinhamento no discurso ideológico adotado na política antidemocrática. 

Com o fim do Regime Militar nos anos 80, essas igrejas viveram a tensão entre o 

conservadorismo moral e as inovações promovidas com o advento da Teologia da 

Prosperidade33: quebra do ascetismo que separava os fiéis dos costumes seculares, ascensão 

econômica dos fiéis, incorporação às lógicas da mídia e envolvimento planejado com a 

política do país. O processo se intensificou conforme as igrejas cresceram em número de 

seguidores, mas também em poder aquisitivo, em nível de escolaridade, alcançando diferentes 

estratos da sociedade. A teologia da prosperidade foi adotada praticamente por quase todas as 

denominações pentecostais, sobretudo, por seu alinhamento aos princípios da sociedade de 

hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2007). Esse alinhamento, de certo modo, promove a 

integração dos fiéis ao modo de vida aceitável e valorizado na contemporaneidade. Sendo 

assim, a afinidade entre consumismo e teologia da prosperidade é um dos possíveis motivos 

do exponencial crescimento populacional dessa corrente protestante.  

Segundo dados históricos dos Censos Demográficos realizados pelo IBGE (ver gráfico 

e quadro abaixo) o número de evangélicos no Brasil cresce a cada época, todavia o 

crescimento mais expressivo vem acontecendo desde 1980: de 6,6% da população para 9% 

em 1990. Em 2000, passou a 15,4% da população. Em 2010, o Censo registrou que 22,2% dos 

brasileiros são evangélicos. Os pentecostais são os cristãos que mais crescem em números de 

seguidores.  

 

Quadro 01: População religiosa no Brasil – IBGE 

 

Período Católica Evangélica Espírita Sem religião 

1872 9.902.712 - - - 

1890 14.179.615 143.743 - 7.257 

1940 39.177.880 1.074.857 463.400 189.304 

1950 48.558.854 1.741.430 824.553 412.042 

1960 65.329.520 2.824.775 977.561 388.126 

1970 85.472.022 4.814.728 1.178.293 715.056 

1980 105.861.113 7.885.846 1.538.230 2.252.782 

1991 122.366.692 13.189.284 2.292.819 7.542.246 

2000 124.980.132 26.184.941 2.262.401 12.876.356 

                                                           
33 Doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o 

discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia_crist%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9
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Período Católica Evangélica Espírita Sem religião 

2010 123.280.172 42.275.440 3.848.876 15.335.510 

 

Fonte: IBGE, http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=POP60&t=populacao-

religiao-populacao-presente-residente. Acesso em 24/08/2017. 
 

O Censo mostrou que os adeptos do Espiritismo Kardecista passaram de 1,3% em 

2000 para 2,02% em 2010. A Umbanda, de 397.431 adeptos para 407.331. E o candomblé, de 

139 a 167 mil adeptos. Religiões orientais, Islamismo, Judaísmo e circuito neoesotérico, 

citadas pelo IBGE como outras religiões passaram de 1,8% para 2,7% em 2010. Dentre os 

indígenas 14,5% se autodeclararam sem religião, 25% evangélicos e 51% católicos, em 2000 

eram 58,9%. Das declarações de indígenas reconhecendo suas tradições como religião, de 

1,4% em 2000 passou para 5,3% em 2010. Com base nesses dados não há como negar a força 

do Cristianismo, apesar de haver pluralidade religiosa na sociedade brasileira. As mudanças 

existem, mas no cenário mundial o Brasil continua sendo o país com o maior número de 

católicos e com o segundo maior número de fiéis de denominações pentecostais, atrás apenas 

dos Estados Unidos.  

 

2.4 MOVIMENTOS RELIGIOSOS NO BRASIL ATUAL: “EIS QUE TUDO SE FEZ (DE) 

NOVO” 

 

Ao longo do processo de constituição da nação, problemas advindos de uma 

colonização perversa se instauraram sem horizontes de solução: desigualdades na distribuição 

das riquezas e na exploração da terra, discriminação e violência contra índios, negros, 

mulheres, pobres, nordestinos, dentre outros grupos, continuam a marcar conflitos por poder e 

pela manutenção da concentração da riqueza. Com a globalização a favor da economia 

neoliberal, aumentou a impotência de uma massa de trabalhadores rurais sem terra e 

marginalizados frente às exigências de vida das metrópoles:  

 

Em termos públicos, o fenômeno recebe o nome de globalização, mas 

politicamente coincide com a ideologia do ‘neoliberalismo’, uma plataforma 

econômico-político-social-cultural, empenhada em governo mínimo, 

fundamentalismo de mercado, individualismo econômico, autoritarismo 

moral e outros (SODRÉ, 2011, p. 14).  

 

A necessidade de sobrevivência diante da primazia suprema do mercado fragmenta 

ainda mais a sociedade civil, pois os cidadãos se limitam aos seus desejos, concentram-se em 

seus problemas se anulando da política e não se culpam por não participar da esfera pública, 

ou quando participam é mais por interesses pessoais. 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=POP60&t=populacao-religiao-populacao-presente-residente
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=10&op=0&vcodigo=POP60&t=populacao-religiao-populacao-presente-residente
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Nesse cenário onde a realização se limita ao consumismo, multiplicam-se problemas 

ocasionados pela falta de emprego, tais como violência, criminalidade, crime organizado e 

tráfico de drogas. A descrença no Estado gera insegurança quanto à validade da democracia.  

Essas condições sociais produzem novas formas de exploração e violência, como o desapego 

à cultura de origem e a reprodução da cultura dos ricos, a inspiração de vida torna-se oriunda 

de países ricos economicamente. Diante desse quadro, a unidade que interessa é a que se 

aproxima do modo consumidor de ser, ou seja, toda diversidade torna-se bem-vinda na 

medida em que se torna mercadoria. A pluralidade é aceitável desde que crie nichos de 

mercado e gere lucro. Esse modo de existência atinge os diversos campos sociais, na religião 

há a proliferação de instituições, igrejas e seitas, novas formas de culto e práticas híbridas, 

novos movimentos e grupos surgem a cada dia. O próprio Catolicismo sofre o efeito do 

surgimento de correntes que criam divisões em seu interior. 

Oliveira (2013, p. 132) aponta três possibilidades de interpretação dos novos 

movimentos religiosos: a busca da felicidade na terra que caracteriza uma religiosidade sem 

Deus, espécie de novo humanismo; a busca por cura corporal e espiritual diante da 

incapacidade do sistema em oferecer paz e segurança; a busca pelo Absoluto, sagrado, 

transcendente e ilimitado, que fascina a humanidade frágil e limitada, promovendo 

reavivamento do caráter mistagógico. Jessé Souza (2012) faz a relação desses novos 

movimentos, em especial do Pentecostalismo, com um habitus34 exigido pelo espírito 

capitalista atual: os batalhadores, isto é, a classe trabalhadora:  

 

No caso do batalhador pentecostal, parece ficar bem claro que a busca do 

futuro melhor não é uma decisão individual, mas sim uma crença coletiva 

incorporada “como se fosse individual”. O “ponto cego” da visão liberal 

sobre o self-made man é justamente a produção coletiva dessa crença 

(SOUZA, 2012, p. 326).  

 

Acostumados a ver a presença do Transcendente em tudo, o brasileiro se identifica 

com o pensamento mágico do culto pentecostal. Para os batalhadores pentecostais, o demônio 

é o principal inimigo, as dificuldades da vida são batalhas de uma suposta guerra espiritual. 

Nesse sentido, o indivíduo isenta a si e à sociedade da culpa pelo fracasso e pelas mazelas, 

que ficam a cargo da ação do demônio cujas ações enganam o homem a ponto de realizar 

                                                           
34 Noção desenvolvida por Bourdieu. “Habitus: sistema aberto de disposições, ações e percepções que os 

indivíduos adquirem com o tempo em suas experiências sociais (tanto na dimensão material, corpórea, quanto 

simbólica, cultural, entre outras). (...) Segundo Maria Drosila Vasconcelos, trata-se de ‘uma matriz, determinada 

pela posição social do indivíduo que lhe permite pensar, ver e agir nas mais variadas situações. O habitus traduz, 

dessa forma, estilos de vida, julgamentos políticos, morais, estéticos. Ele é também um meio de ação que permite 

criar ou desenvolver estratégias individuais ou coletivas’”. Pequeno glossário da teoria de Bourdieu. 

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/pequeno-glossario-da-teoria-de-bourdieu/ acesso em 24/07/2015.  

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/pequeno-glossario-da-teoria-de-bourdieu/
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prodígios e curas no seio das próprias religiões, sobretudo nas mediúnicas, alvos de 

depreciação por esses religiosos. A arma mais eficaz contra as ações do demônio, conforme se 

enfatizam nos sermões, é o fiel se tornar dizimista e consequentemente ser próspero, gerar seu 

próprio negócio e passar de empregado a empreendedor, ou seja, a realização financeira 

tornou-se a grande meta da maior parte dos trabalhadores pentecostais. A benção celestial é 

medida pela capacidade de prosperar financeiramente, assim como as igrejas mais disputadas 

são as que conseguem arrecadar mais ofertas. Enfim, o pentecostalismo é um tipo de 

religiosidade que a cada dia vem melhor se ajustando ao modo de vida atual. 

Os dois movimentos mais expressivos do pentecostalismo no Brasil hoje são a 

Renovação Carismática Católica e o neopentecostalismo evangélico. A forte aceitação ao 

pentecostalismo pode ser atribuída a alguns fatores, dentre os quais destacamos os traços de 

uma religiosidade acolhedora, mágica e de valorização da experiência sobrenatural cujos 

elementos promovem rupturas e ao mesmo tempo trazem continuidades de uma religiosidade 

matricial anterior ao Cristianismo (CAMPOS, 2012, p. 146). Elementos e visões de uma 

religiosidade arcaica negada pelo tradicionalismo são retomados em uma efervescência, o que 

nos faz considerar a questão levantada:  

 

Que relação podemos estabelecer entre a mentalidade e o crescimento 

pentecostal, de um lado, e os resquícios pré-cristãos existentes em nossas 

culturas, de outro, que valorizam a cura do corpo, a origem espiritual das 

doenças, o holismo, o transe, o uso da magia e a fácil tendência ao 

sincretismo, ao hibridismo ou à bricolagem? (CAMPOS, 2012, p. 145).  

 

O retorno dessa religiosidade mágica aparece como um mecanismo de negar a 

racionalidade postulada na modernidade como possível salvação da sociedade atual. O transe 

e o êxtase espiritual funcionam como espaços de liberação das tensões do mundo real. No 

caso dos novos movimentos religiosos, em especial, o Pentecostalismo soma um modo de ser 

religioso conciliador de uma espiritualidade mágica perdida pela racionalidade com o modo 

de existência válido conforme os parâmetros capitalistas vigentes. O pentecostalismo 

brasileiro surgiu em meio ao processo de urbanização do país enquanto uma alternativa capaz, 

em certo modo, de ajustar as massas de imigrantes marginalizados nos subúrbios 

metropolitanos ao novo contexto, proporcionando a essas comunidades vivências próximas às 

do mundo rural. Diante das precárias condições no enfrentamento de uma vida nova, da falta 

de escolarização, das discriminações, da inexistência de assistência governamental e de um 

catolicismo alheio, os pentecostais encontraram um terreno fértil.  
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Até meados do século XX, os pentecostais eram majoritariamente negros, pobres e 

sem escolaridade que preservava, sem maiores conflitos, o ascetismo e o sectarismo 

defendidos por essas igrejas, um paradoxo perante o papel de integrador social urbano na 

medida em que desvalorizavam a modernização e levavam o crente a se abster das coisas do 

mundo. O fiel desse período acreditava que para se preparar para a volta de Cristo era preciso 

se manter afastado do mundo, se reservando ao máximo. Aos poucos, essa visão conservadora 

vem sendo abolida e dando lugar ao discurso neopentecostal dentro das igrejas pentecostais, 

mais veemente nas últimas décadas, reafirmando a função integradora do pentecostalismo às 

configurações do mundo ocidental capitalista contemporâneo: 

 

Isso mudou radicalmente nas últimas décadas, no seio do que se chama 

“neopentecostalismo”, onde a questão central é a libertação do diabo e a 

consecução da prosperidade financeira, da saúde e o triunfo nos 

empreendimentos no seio da sociedade moderna, que cada vez mais atrai os 

fiéis com suas promessas de consumo, de serviços de crédito ao consumidor, 

de apelos da moda e das opções de lazer produzidas pela indústria cultural 

(OLIVEIRA, 2013, p. 121). 

 

O discurso neopentecostal reconfigura o modo como essas comunidades se 

estabelecem socialmente, pois o fiel hoje não precisa resistir às imposições do contexto atual, 

urbano e extremamente consumista: o fiel pode e deve conquistar as riquezas terrenas e 

usufruir de seu gozo com a tranquilidade de quem faz tudo de acordo com a vontade de Deus. 

Nesse sentido, a pobreza representa falta de Deus. O enriquecimento pretendido pela maioria 

excluída tem legitimidade na religiosidade de base teológica na prosperidade enquanto 

sinônimo de espiritualidade. Embora o processo de modernização do país tenha cerca de um 

século, os índices de miséria somente se reduziram nos últimos anos, ou seja, muitas pessoas 

vivem ainda em situação de pobreza extrema e encontram no discurso da prosperidade 

impulso de inclusão paralelo ao aumento de capacidade de consumo de bens materiais e 

industrializados, resultado de avanços na luta contra a desigualdade social, dos governos de 

esquerda, com maior número de benefícios nos programas sociais. 

Nessa neo postura diante do mundo, o pentecostalismo ampliou seu público e busca 

espaços de poder na sociedade, como ressalta Oliveira (2013, p. 123): “Trata-se de grupos 

anti-intelectuais e antiecumênicos, cujo objetivo básico é, mediante a conversão individual, a 

pregação da moral cristã e o uso da mídia e do exercício de mandatos políticos, restabelecer a 

dominação cristã no Estado e na vida privada”. O que o autor destaca é o interesse dessa nova 

religiosidade em atender às demandas dos indivíduos hedonistas e consumistas em detrimento 

de qualquer pensamento comunitário ou de transformação social. Se entre os anos 50 a 70 o 
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surto de conversão das igrejas tradicionais em pentecostais, a renovação, atingiu o 

cristianismo brasileiro, a partir dos anos 90 a conversão das pentecostais em neopentecostais 

redefiniu-o mais uma vez, sobretudo o protestantismo:  

 

A conversão neopentecostal deixou de implicar uma mudança cultural 

profunda em relação ao ambiente cultural vigente. Ela renuncia a controlar o 

tipo de corte de cabelo de seus fiéis, a padronizar seu vestuário e aparência, 

desiste de impor limite ao prazer e na busca do prazer. Numa palavra, para 

sobreviver num país altamente secularizado, como é o Brasil de hoje, as 

igrejas pentecostais optaram por abrir mão de preceitos, valores, tradições, 

tabus e interpretações do cristianismo que se tornaram disfuncionais e 

anacrônicos para a sociedade atual. (OLIVEIRA, 2013, 124). 

  

Um século depois, o pentecostal brasileiro do século XXI tem pouco daquele fiel de 

terno e/ou saias longas, principalmente, no que diz respeito aos costumes e comportamentos. 

A principal mudança desses religiosos advém da ânsia do gozo terreno, própria da sociedade 

de hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2007). Assim, acreditam que devem e podem usufruir as 

graças sem precisar ir além-vida, ou seja, apaga-se a oposição entre plano divino e temporal. 

 

2.5 MOVIMENTO PENTECOSTAL: DAS ORIGENS NORTE-AMERICANAS AO 

SUCESSO NO BRASIL  

 

O pentecostalismo concentra características comuns a diferentes religiões espalhadas 

pelo mundo: “entre os quacres, os shakers e mórmons, para não citar o sufismo islâmico, 

também há casos conhecidos de êxtases, falas em línguas desconhecidas e curas pela fé” 

(CAMPOS, 2012, p.147). A especificidade do Pentecostalismo, dentre essas religiões, é a 

predominância dos valores cristãos protestantes. Etimologicamente, o termo pentecostes 

significa quinquagésimo, em referência aos cinquenta dias depois do livramento dos 

primogênitos hebreus no Egito, a páscoa judaica, quando Moisés subiu ao Monte Sinai e 

voltou com as Tábuas da Lei, conforme relatos bíblicos no Antigo Testamento. Para os 

cristãos, o termo Pentecostes se associa ao fenômeno registrado no Novo Testamento, Atos 

2.1-13, ocorrido sete semanas após morte e ressurreição de Jesus: dia de Pentecostes, festa da 

páscoa judaica, quando apóstolos e seguidores de Cristo estavam reunidos fazendo orações 

receberam um dom especial35. 

                                                           
35 “Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. 

Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia 

que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. 

Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria 

língua” (At 2.2-6). 
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O termo Pentecostalismo adquiriu sentido genérico, pois engloba uma vasta gama de 

instituições com diferentes perspectivas teológicas e organizacionais. Como resultado, não 

existe uma organização central ou igreja que dirige o movimento, assim também as 

características não estão presentes em todos os grupos da mesma maneira ou, então, se 

aplicam a alguns grupos e não a outros. O movimento pentecostal é muito diversificado e está 

em constante evolução, o que torna difíceis as generalizações. “O pentecostalismo se realizou, 

cresceu e expandiu-se a partir do reconhecimento endógeno dos carismas; líderes – homens e 

mulheres – na condição de ‘enviados por Deus’ que reúnem em torno de seus dons um grande 

grupo de adeptos, e causaram a guinada” (ALENCAR, 2010, p. 33). 

Geralmente, entre os pentecostais há fortes preocupações escatológicas e interpretam 

as passagens bíblicas com ênfase nos dias atuais, quer dizer, tudo o que a Bíblia diz é para 

hoje, mesmo certos eventos do Antigo Testamento. A interpretação bíblica ora é literalista, 

ora é figurada, conforme a necessidade. Exaltam o Espírito Santo, especialmente pelos dons 

extraordinários: falar em línguas, profetizar, realizar curas e milagres. São preocupados com 

demônios, exorcismo e batalha espiritual. Incentivam o fervor evangelístico e valorizam as 

experiências emotivas, a importância do sentir: “O pentecostalismo introduziu no 

protestantismo a experiência mágica e acentuou a emotividade, despertada em momentos de 

efervescência coletiva (algo estanho à tradição calvinista)” (ALMEIDA, 2004, p. 40).  

O pentecostalismo é carismático, reforça a pregação dos dons e o avivamento nos 

cultos, cujos sermões tratam do senso de coesão moral. Repetem testemunhos e temáticas 

teológicas que focam libertação de vícios carnais, poder, unção e direitos. Como parte desse 

processo, possuem lideranças personalistas, praticam culto à personalidade, modismos na 

prática litúrgica e forte incentivo ao desenvolvimento pessoal no trabalho religioso. 

Atualmente, com maior frequência, observamos incentivo no desempenho em outras áreas da 

vida social, por exemplo, na política.  

No campo intelectual, observamos nas últimas décadas um arrefecimento do anti-

intelectualismo, pois cresceu uma tendência aos líderes pentecostais de um estudo sistemático 

preparatório para as funções de pastores e demais cargos. Diferentemente da maior parte do 

percurso histórico do Pentecostalismo, pois a administração e a liderança das instituições 

eram realizadas por indivíduos sem estudo especializado e, muitas vezes, não escolarizados, 

sendo alfabetizados na própria igreja, a fim de facilitar o manejo com a Bíblia e outros 

materiais impressos: “Uma postura anti-intelectualista que marcou a trajetória de todo o 

pentecostalismo já estava presente em Azuza Street. Aquele caldeirão emocional dissolvia 

qualquer enunciado racional” (SOUZA, 2012, p. 313).  
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A falta de escolaridade não é impedimento, segundo os dogmas pentecostais, para que 

o crente realize o trabalho religioso, o que se constata na grande valorização da tradição oral, 

em que os testemunhos pessoais são essenciais. Quanto à capacitação dos líderes, é muito 

comum ouvir enunciados do tipo Deus que capacita, Deus que escolheu, Ele que consagra, 

ressaltando os dons ministeriais36. No trabalho pentecostal, a escolaridade só importa caso 

atenda aos princípios doutrinários. Até anos 90, nas igrejas pentecostais do Brasil, o estudo e 

cultivo do intelecto “mundano” eram vistos como perigosos para a vida espiritual. Embora 

isso venha mudando nas últimas décadas, fruto também do processo histórico de 

desenvolvimento do país, sempre houve uma preocupação com a proximidade a outras 

leituras fora do contexto religioso, como lembra Alencar (2010, p. 141): “[a] igreja, portanto, 

proibia a leitura de jornais e revistas e condenava a instrução como coisas ‘mundanas’ e 

desnecessárias porque o ‘Senhor vem em breve’”. Outras leituras sugerem debates, tensões e 

questionamentos aos costumes e ao modo como se apresenta a religião.  

O movimento pentecostal da atualidade tem como marco histórico inicial um episódio 

conhecido como Avivamento da Rua Azuza, ocorrido entre 1906 a 1913 em Los Angeles – 

Califórnia (EUA), por meio da Missão da Fé Apostólica liderada pelo pregador William J. 

Seymour, num templo abandonado de uma Igreja Metodista Africana: “uma caixa-preta da 

qual começaram a sair gritos, convulsões, profecias, glossolalias, curas, milagres, prodígios e 

toda sorte de coisas, que rapidamente chamou a atenção da imprensa e, por meio dela, de todo 

o país” (CAMPOS, 2012, p. 157). Apesar de registro de manifestações pentecostais 

anteriores, inclusive em igrejas37, o movimento da Rua Azuza foi considerado o berço do 

pentecostalismo contemporâneo pela grande influência na fundação de diversas igrejas 

pentecostais nos Estados Unidos e por ter se espalhado para diferentes partes do mundo com o 

envio de missionários. O movimento reuniu uma multidão e atraiu a atenção da impressa da 

época, no capítulo 4 trataremos com mais detalhes sobre as consequências dessa atenção, que 

se iniciou por conta das manifestações espirituais, como a glossolalia38. Outro motivo que 

pode ter chamado à atenção da imprensa e de muitos curiosos para a missão da Rua Azuza foi 

o fato do líder William Seymour ser negro, garçom e filho de ex-escravos. Características que 

contribuíram para que se tornasse o pastor de uma comunidade anormal em Los Angeles, 

                                                           
36 Conforme Dicionário do Movimento Pentecostal, os dons ministeriais são “capacitação e poder concedidos 

pelo Espírito Santo a crentes para prestarem uma variedade de serviços à igreja. Eles estão mencionados em 1 

Coríntios 12.28,29, Efésios 4.11-16, Romanos 12.4-8 e 1 Pedro 4.10,11” (ARAÚJO, 2014, p. 270). 
37 Ver mapa no final dessa sessão com esquema entre as denominações pré-pentecostais e pós-movimento 

Azuza. (Figura 01) 
38 Há diversas interpretações ao fenômeno da glossolalia. Alguns religiosos acreditam que essas manifestações 

surgem como fruto de anseio espiritual, necessidade de autoafirmação, reação à sociedade indiferente às coisas 

espirituais, desejo de aceitação e segurança, ou mesmo reação ao cristianismo decadente de muitas igrejas.  
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formada de negros e brancos, entre eles mulheres, com participação de hispânicos e outras 

minorias étnicas nos cultos. A realidade social dos últimos anos do século XIX nos Estados 

Unidos refletia as consequências da Guerra Civil, do êxodo causado no processo de 

industrialização no Norte e da imigração europeia. Portanto, “a explosão de movimentos 

voltados ao ideal de santificação oferecia às pessoas traumatizadas por uma guerra civil 

terrível, pela falta de um norte seguro, ou então deslocado pela mobilidade populacional, 

algumas ilhas de certezas” (CAMPOS, 2012, p. 149). 

A configuração inter-racial era contrária ao racismo e às leis de segregação racial (leis 

Jim Crow) do sul dos Estados Unidos, em vigor de 1876-1965. Com os anos, essa realidade 

inter-racial se tornou mais difícil, pois leis passaram a proibir reuniões e hotéis que 

acomodassem brancos e negros. Muitas igrejas pentecostais, derivadas do movimento da Rua 

Azuza, começaram a se subdividir em denominações só de brancos, de negros ou de hispanos. 

As divisões no início do Movimento Pentecostal se motivaram por questões étnico-raciais, 

apesar de registros indicarem que seus primeiros líderes brancos e negros desejavam a 

integração racial como um elemento básico do pentecostalismo. As manifestações 

pentecostais do início do século XX têm relação intrínseca com o contexto social de seus 

integrantes aliado às mudanças que vinham ocorrendo no interior do protestantismo norte 

americano. Alguns autores tratam o movimento da Rua Azuza como uma contracultura 

urbana com a valorização de traços da tradição negra, o que explicaria o seu sucesso no Brasil 

(CAMPOS, 2012, p. 160; WRIGHT, 2004, p. 13). O que não podemos desconsiderar é como 

o Movimento adquiriu forças ao atingir as massas populares dos subúrbios em um contexto de 

migração geográfica e de discriminação racial, condições também encontradas no Brasil na 

chegada e expansão pentecostal. Essas condições fomentaram o pentecostalismo 

contemporâneo e suas ramificações:  

No entanto, a fé despertada era avessa ao intelectualismo, à teologia e às 

instituições teológicas formadoras de um clero esclarecido. Com isso a 

religião cristã tornava-se prática, colada aos problemas da vida cotidiana, aos 

quais procura apresentar soluções espirituais. O pentecostalismo herdaria 

esses e outros traços culturais norte-americanos (CAMPOS, 2012, p. 149). 
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Figura 01: Mapa histórico da expansão norte americana do Pentecostalismo 

 

 

 

 
Fonte: Campos, 2005, p. 114 

 

2.5.1  O Pentecostalismo brasileiro: do fluxo migratório às igrejas midiáticas   

 

A liberdade de culto no Brasil, estabelecida oficialmente com o fim do Padroado 

(1889), atraiu missionários pentecostais oriundos do Avivamento da Rua Azuza. O primeiro 

foi Louis Franscescon, italiano que fundou em São Paulo a Congregação Cristã do Brasil 
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(CCB), em 1910. Nesse mesmo ano, chegaram a Belém do Pará, Gunnar Vingren e Daniel 

Berg, suecos que fundaram no ano seguinte o primeiro grupo das Assembleias de Deus no 

Brasil (ADs). Durante os primeiros 40 anos do movimento pentecostal no Brasil, praticamente 

somente essas duas denominações se estabeleceram.  

A Congregação Cristã do Brasil centralizou-se na imigração italiana em São Paulo, 

vindo se espalhando pelo país nas últimas décadas, com poucas dissidências. Sua doutrina 

baseada na interpretação extrema dos conceitos calvinistas é seguida até os dias atuais, sem 

estudo sistemático da Bíblia e mantendo uma disciplina autoritária e rígida em seus costumes. 

Enquanto isso, as Igrejas Assembleias de Deus se tornaram a denominação protestante que 

mais se ramificou, pelo trabalho de expansão territorial que atingiu em duas décadas quase 

todos estados brasileiros, além das muitas dissidências ao longo de sua história.  

 

Figura 02: Expansão territorial das ADs no Brasil 

 

 

                   
Fonte: Araújo, 2014, p. 56. 

 

As dissidências deram origem a denominações com muitas igrejas como o Ministério 

de Madureira, mas também motivaram o surgimento de pequenas igrejas independentes sob o 

rótulo Assembleia de Deus ou similares, por isso é bastante comum numa mesma localidade, 

até na mesma rua, ter mais de um templo com a placa Assembleia de Deus, mas cada um com 

administração distinta. Sua expansão pode ser classificada de geográfico-social, pois “deu-se 

frente às campanhas de migração do Nordeste ao Norte e, depois, com o término do ciclo da 

borracha, caminhou do Norte para o Sudeste. Pode-se notar que o fluxo migratório de 

expansão das ADs é equivalente ao fluxo migratório de trabalhadores” (CORREA, 2013, p. 

93). Com a crise da borracha muitos migrantes voltam as suas cidades de origem e levam em 
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suas bagagens a mensagem pentecostal, no movimento inverso muitos camponeses migraram 

para as periferias urbanas e “ao cruzarem a linha entre o campo e a periferia da cidade, os 

outrora camponeses se ‘pentecostalizaram’” (SOUZA, 2012, p. 316).  

Por conta da complexidade que compreende o universo migratório - solidão, busca de 

segurança e de identificação com nova cultura, entre outros fatores - a conversão pentecostal 

representa uma forma de reconstrução de convivência social. No cotidiano violento dos 

subúrbios é uma fuga ou uma alternativa, às vezes, a única forma de mudar de vida, de 

superar os vícios ou de se aproximar dos familiares e construir uma identidade no 

enfrentamento das discriminações diárias. Para Wright (2004, p. 10), o pentecostalismo 

brasileiro é uma continuidade do movimento contracultura urbana iniciado nos Estados 

Unidos que se apresenta como alternativa a uma vida de sofrimento e aflições, além disso, 

“promete universalismo e acesso direto ao verdadeiramente poderoso”. 

Para compreender a dinâmica do crescimento do pentecostalismo assembleiano no 

Brasil seguiremos seu trajeto partindo de Belém do Pará, onde tudo começou: em 1911 vivia 

o esplendor da Belle Époque Tropical39, fruto da exploração da borracha que transformara a 

cidade num grande polo comercial e cultural. Era uma cidade desenvolvida para a época, com 

luz elétrica, água encanada, rede de esgoto, transporte público (bondes elétricos) e grandes 

mercados. Os espetáculos estrangeiros no Teatro da paz e a novidade do Cine Olympia, 

inaugurado em 1912, movimentavam a elite local. A próspera cidade atraia estrangeiros, além 

dos imigrantes nordestinos que fugiam da seca em busca de trabalho, o que fomentou o 

crescimento da pobreza e do trabalho escravo na Belém daquela época. 

Nessa realidade desigual, o Pentecostalismo fluiu sob a direção de Vingren e Berg que 

logo contaram com outros suecos, também enviados pela igreja North Avenue Mission de 

Chicago (EUA) para trabalhar na expansão da fé pentecostal. Em 1929, “passados 18 anos do 

início das Assembleias de Deus no Brasil. Elas já estavam iniciadas em 20 Estados do país. 

Contavam com 16.000 membros e 150 igrejas” (ARAÚJO, 2014, p. 45). A liderança sueca 

durou até 1930, quando os líderes brasileiros, já em maior número, decidiram assumir a 

direção nacional, com apoio de alguns suecos que concordaram com as transformações tanto 

no âmbito administrativo quanto concernente às posturas ideológicas nas ADs. A 

instabilidade gerada pela crise mundial e as mudanças no quadro político nacional afetaram, 

de certa forma, a estrutura organizacional das ADs entre os anos 30 aos 50: 

                                                           
39 A influência cultural de Paris foi observada, principalmente, no Rio de Janeiro (capital da nação) e em Belém, 

cidade mais rica do Brasil dessa época por conta da exportação da borracha que somava cerca de 40% da 

produção do país. Belém tinha a renda duas vezes superior à da região sudeste produtora de café. Inclusive, os 

seringalistas na época negociavam em libra esterlina, moeda oficial do Reino Unido.  
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As ADs nascem congregacionais, tanto em suas origens suecas como 

americanas, e se mantêm assim, até a década de 1930. Moderna em sua 

comunicação e liturgia, avançada na participação das mulheres e inclusiva 

com pobres e negros. Porém, no final dos anos 1950, ela já é uma igreja 

conservadora e controlada ditatorialmente por uma elite sacerdotal machista 

e refratária a todas e quaisquer mudança. Há um substrato de “getulismo” no 

modelo assembleiano a partir de então, principalmente na passagem do 

modelo congregacional original para o episcopal à brasileira. Um típico 

“peleguismo assembleiano” na relação patronal, dirigista e de obediência 

cega aos lideres das congregações aos pastores-presidentes nas Igrejas-Sede 

(ALENCAR, 2013, 103-104). 

  

As mudanças iniciadas nos anos 30 retratam o contexto social e possuem relação com 

o processo de midiatização das ADs brasileiras, sobre esse processo trataremos com mais 

detalhes no capítulo 5. A partir desse período surgem as primeiras cisões nas ADs. Ao longo 

dos anos outras ocorreram, na maioria por motivos administrativos, algumas por razão 

política e/ou econômica (ALENCAR, 2013, p. 176-177). Congregações e igrejas 

independentes surgiram, bebendo da fonte teológica e doutrinária da matriz, principalmente, 

por que as ADs criaram um sistema homogêneo e midiático de ensinamento bíblico 

pentecostal.  

Na década de 50 e início dos anos 60, paralelo ao projeto desenvolvimentista do país e 

ao crescimento acelerado das grandes cidades, o campo pentecostal continuou se 

fragmentando e surgiram, entre muitos outros, três grandes grupos ainda ligados ao 

pentecostalismo clássico: Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), Igreja Evangélica 

Pentecostal O Brasil para Cristo (1955) e Igreja Pentecostal Deus é Amor (1962), todas 

focavam na cura divina nos cultos e atraíam grande público. Com a chamada “renovação 

carismática”, iniciada nos Estados Unidos nos anos 60, surgem outros grupos influenciados 

pelos missionários televangelistas norte-americanos. No Brasil, a “renovação” atingiu igrejas 

protestantes tradicionais como também a igreja católica empreende na Renovação Carismática 

(RCC). A Igreja de Nova Vida fundada em um programa na Rádio Copacabana (RJ) pelo 

canadense Robert McAllister, em 1960, foi importante precursora dos neopentecostais, 

investindo forte na mídia. Nela, foram formados Edir Macedo e seu cunhado Romildo 

Romualdo Soares, pastores famosos pela prática evangelizadora na televisão.  

No final dos anos 70, a Teologia da libertação, sufocada na ditadura militar, abre 

espaço à Teologia da prosperidade alinhada aos ideais da sociedade de hiperconsumo, surge 

“o chamado neopentecostalismo, representado especialmente pela Igreja Universal do Reino 

de Deus, partindo do Rio de Janeiro, espalhou-se nas grandes cidades como um verdadeiro 

movimento inovador no campo religioso nacional” (SILVA, 2010, p. 48). Sob essa nova base 
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teológica, outros grupos se formaram como a Igreja Internacional da Graça de Deus (1980), 

Comunidades Evangélicas, Igreja Renascer em Cristo, Comunidade Sara Nossa Terra, Paz e 

Vida etc.  

Em suma, o pentecostalismo no Brasil começou com ênfase no fenômeno da 

glossolalia, passou na metade do século a reforçar a questão da cura divina e, a partir dos anos 

80, centrou-se no exorcismo e na prosperidade. Freston (1993, p. 64-112) classifica o 

pentecostalismo brasileiro em três ondas, a primeira representa os primeiros 40 anos, com as 

duas primeiras igrejas fundadas pelos estrangeiros advindos do Avivamento da Rua Azuza. A 

segunda onda (anos 50 a 70) centraliza-se principalmente em São Paulo e acompanha o 

período desenvolvimentista do país, dentre as inovações desse período o uso do rádio, as 

cruzadas itinerantes em tendas de circo, teatros, cinemas e estádios das capitais iniciaram o 

evangelismo em massa com ênfase na cura divina. Há uma proliferação de denominações 

pentecostais, tanto com o surgimento de igrejas novas quanto com a renovação de igrejas 

tradicionais que se desmembram das matrizes encorpando as igrejas renovadas. Essa onda 

atinge inclusive o catolicismo que oficializa o movimento da Renovação Carismática 

Católica. Trata-se do início da nova visiblidade (THOMPSON, 2008) que se tornara possível 

com o desenvolvimento das tecnologias da comunicação e informação.  

A terceira onda, a partir de 1975, como cita Freston (1993, p. 95) “acompanha novo 

surto de crescimento nos anos 80” devido à globalização na América Latina e no Brasil, 

inclusive simbolizada nos nomes das principais igrejas emergentes (Universal, Internacional e 

Mundial). Algumas características distinguem essa onda das demais, sobretudo da primeira: 

ênfase na guerra espiritual; flexibilização da doutrina dos usos e costumes; predomínio da 

teologia da prosperidade; e organização das igrejas no padrão empresarial. As igrejas se 

enquadraram na ordem da contemporaneidade em que 

 

o mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, 

ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba, também, por 

impor uma certa visão da crise e aceitação dos remédios sugeridos. Em 

virtude disso, todos os países, lugares e pessoas passam a se comportar, isto 

é, a organizar sua ação, como se tal “crise” fosse a mesma para todos e como 

se a receita para afastá-la devesse ser geralmente a mesma. (SANTOS, 2001, 

p.36) 
 

Nesse sistema ideológico, a que destaca Milton Santos (2001), a crise verdadeiramente 

importante é a financeira, por isso a centralidade das igrejas desde a década de 80 no discurso 

de batalha contra os demônios da pobreza responsabilizados pela miséria. Assim, proliferaram 

as neopentecostais e se intensificou o trânsito de fiéis em busca da igreja que melhor atenda 
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suas necessidades. Os trânsitos ocorrem por mudanças de comportamentos dos fiéis, 

transformações institucionais e adequações doutrinárias das igrejas matrizes.  

O fluxo provoca, dentre diversos fatores: o surgimento de grupos que se assemelham 

quanto à aceitação da mensagem pentecostal, mas com práticas de uma religiosidade híbrida 

com elementos de outras matrizes religiosas. Merece destaque o crescimento do grupo, 

rotulado no Censo 2010 por “outras igrejas evangélicas de origem pentecostal”, que passou de 

1,8 para 5,2 milhões. Este grupo é formado por algumas igrejas conhecidas como Renascer 

em Cristo, Igreja da Graça, Mundial do Poder de Deus e Avivamento Bíblico e outras igrejas 

autônomas, boa parte dessas igrejas são denominadas “eletrônicas”. 

A obra de Hugo Assmann A Igreja Eletrônica e seu impacto na América Latina, 

publicada pela Editora Vozes, em 1986, inaugura no Brasil a discussão sobre o conceito Igreja 

Eletrônica que trata do uso espetacularizado da televisão e do rádio. As críticas ao termo são 

de que ele não atinge as questões comerciais desse uso e de que não é igreja que aparece 

nesses usos, mas líderes religiosos e seus seguidores. O termo igrejas eletrônicas engloba as 

apropriações dos líderes e das igrejas aos novos dispositivos midiáticos, quer dizer, trata do 

aparelhamento para a evangelização.  

Entendemos que a partir dos anos 2000 uma nova configuração do Movimento 

Pentecostal se assinala, marcada sobremaneira pela intersecção entre lógicas da mídia e 

lógicas dos processos sociais (BRAGA, 2015). Essa nova onda ultrapassa os domínios 

institucionais, pois diz respeito ao modo de ser do crente na sociedade em vias de 

midiatização. No capítulo 4, trataremos com mais reflexão sobre o Movimento Pentecostal 

nessa nova ambiência.  
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Figura 03: Mapa histórico da expansão do Pentecostalismo no Brasil 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, informações da Internet, de Freston (1993) e Araújo (2014). 

 

 

2.5.2 O pentecostalismo brasileiro hoje: além do campo religioso 

 

O desenvolvimento econômico-social do Brasil, a partir dos anos 90, e a ampliação da 

possibilidade de acesso às tecnologias da informação e da comunicação, complexificando e 

pulverizando os contatos interpessoais têm afetado o Cristianismo. Em especial, as igrejas 
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pentecostais vêm redirecionando suas práticas, se tornando cada vez mais estruturadas pela 

técnica e dependentes da mídia. Progressivamente, ministérios e grupos pentecostais se 

formam no ambiente midiático ou convertem completamente suas práticas às lógicas desse 

ambiente. A aquisição de empresas, as concessões e a produção midiática pelas igrejas 

pentecostais dinamizaram o Pentecostalismo brasileiro, pois potencializaram as igrejas quanto 

à concorrência no mercado simbólico e no mercado material.  

A disputa para a garantia da visibilidade é questão de sobrevivência dos produtos 

midiáticos, bem como de todos os sistemas que se tornam agentes midiáticos. Thompson 

(2008) aponta que “nesse novo mundo de uma visibilidade mediada, o fato de tornar visíveis 

as ações e os acontecimentos não é meramente uma falha nos sistemas de comunicação e 

informação” (THOMPSON, 2008, p. 16). A visibilidade nesse âmbito, a que se refere 

Thompson (2008), circunscreve na possibilidade de existência e sobrevivência no mercado. 

Como agentes no mercado, as igrejas negociam ofertas além da esfera espiritual e concorrem 

entre si, disputando os mesmos nichos numa relação mercadológica.  

Entre os anos 90, segundo dados do Censo IBGE 2000, as igrejas pentecostais que 

mais cresceram foram: Universal do Reino de Deus (IURD) com 681,49% de aumento no 

número de seguidores, Deus é Amor (IPDA) cresceu 357,55%, a Igreja do Evangelho 

Quadrangular (IEQ) com 334,86% de crescimento e as ADs cresceram 245,03%, ficaram em 

4º lugar, mesmo se mantendo como a maior denominação evangélica em número de 

membros, e apesar do empenho no Projeto Década da Colheita40. A IURD, embora tenha 

menos tempo de existência, foi a que mais cresceu, de 268.956 membros em 1990 para 

2.101.887 em 2000, graças a seu investimento pesado na mídia, principalmente, na televisão. 

O crescimento das outras duas, IEQ e IPDA, advêm de diversos fatores, especialmente 

naquela década, dos conflitos internos que acentuaram o trânsito de inúmeros fiéis. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
40 Entre 1988 e 1989, as ADs de todo mundo se reuniram nos EUA, de onde origina o projeto evangelístico para 

os anos 90: Década da Colheita. Com metas ambiciosas e distintas para os diferentes países onde as ADs haviam 

se implantado, as do Brasil eram: “iniciar o ano de 1990 com um grande trabalho de evangelização, utilizando-se 

de todos os meios: jornais, rádio, televisão, folhetos, praças, telefone, casa em casa, hospitais etc., com o 

propósito de chegar ao ano 2000 com cerca de 50 milhões de membros” (DANIEL, 2004, p. 530). Na reunião de 

implantação do projeto estiveram presentes representantes das ADs de 90 países, atualmente as ADs são 

presentes em 212 países.  
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Figura 04: Gráfico do crescimento das quatro maiores igrejas pentecostais no Brasil  

de 1990 a 2000 

 

 

 
Fonte: Dados do Censo IBGE, 1990/2000. 

 

O neopentecostalismo, sobretudo da IURD, desde os anos 90 é alvo de atenção da 

sociedade brasileira por duas vertentes: a que se identifica com o discurso da prosperidade e a 

que o repudia como o mal da igreja nos últimos tempos. Desde então, eventos/acontecimentos 

envolvendo religiosos dessa vertente tornaram-se mais presentes nos noticiários, alguns 

bastante polêmicos41. Na medida em que acelerou a midiatização pentecostal ocorreu também 

seu envolvimento na política nacional, as igrejas passaram a incentivar a participação ativa de 

seus fiéis no campo político, com articulações em bancadas evangélicas, lançando 

candidaturas e elegendo representantes nas diferentes esferas de poder. 

A aquisição de empreendimentos midiáticos aumentou o tempo e o espaço do 

proselitismo, da propaganda religiosa, da divulgação de eventos e de produtos. Tudo isso 

acelerou o desenvolvimento de uma cultura gospel pop, da qual surgem pastores superstar, 

cantores ídolos pop, se aperfeiçoando uma indústria cultural de música, eventos de 

entretenimento e de produtos diversos voltados para o público pentecostal. Nos dias atuais, é 

imensa a produção de mercado voltada a esse grupo, não apenas no comércio de materiais 

religiosos, como bíblias, livros, CDs e DVDs, mas numa gama de produtos, como roupas, 

bolsas, joias e objetos diversos. Existem lojas, livrarias, salão de beleza e outros espaços 

comerciais especializados no público evangélico, a maioria voltada aos pentecostais. Vale 

lembrar que entre os anos 80 e 90 esses comércios especializados eram de proprietários 

evangélicos, diferentemente de agora quando muitos empresários não evangélicos investem 

na indústria de produtos e serviços destinados ao público gospel. Enfim, o aumento da 

                                                           
41 Confrontos entre IURD e os cultos afro-brasileiros, também com a Igreja Católica (“chute na santa”, em 

1995); escândalos por acúmulo de patrimônio do bispo Edir Macedo, líder da IURD; enriquecimento ilícito do 

pastor Valdomiro Santiago, fundador e presidente da Igreja Mundial do Poder de Deus; prisão nos EUA do 

fundador da Igreja Renascer em Cristo e sua esposa, bispa Sonia Hernandes, por entrarem no país com US$56 

mil não declarados, dentre outros episódios envolvendo esses e outros líderes neopentecostais.  
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capacidade de consumo de bens materiais e industrializados pelos pentecostais é uma das 

mudanças ocorridas paralelo à aceleração do processo de midiatização das denominações.  

Na nova ambiência, foram afetados também o espaço, o tempo e as formas de 

adoração, que incluem o canto, a oferta, o sermão, o testemunho e outros elementos. A 

aceleração da midiatização na sociedade impulsionou, nas últimas décadas, a religiosidade 

espetacularizada: “O próprio espetáculo está se tornando um dos principais organizadores da 

política, da economia, da comunicação, da religião, da sociedade e da vida cotidiana. O 

panorama religioso, imerso nessa realidade, também se transforma” (CORREA, 2013, p. 127-

128). 

A mercantilização da fé com vendas de materiais e serviços estimula o surgimento de 

um comércio cada vez mais lucrativo destinado a um público específico e convicto de que 

consumindo serve-se a Deus. Nesse sentido, o mercado da fé, nos moldes contemporâneos, 

reproduz de maneira maximizada a lógica do comércio de indulgências, prática denunciada no 

surgimento da Reforma Protestante com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero contra 

o abuso do comércio estabelecido e estimulado pelo Catolicismo Romano42. No sistema 

capitalista quem não paga pela indulgência se torna invisível, melhor dizendo, inexistente. Os 

pentecostais, mesmo atendendo ao mercado com a disposição em formar uma mão de obra 

submissa e conformada, se diferenciavam, até década de 80, quanto aos hábitos de consumo: 

gastavam menos com lazer, com moda, com tecnologias, com festas de aniversário, entre 

outros costumes que foram sendo absorvidos, tornando esse grupo visível ao mercado.  

Nesse contexto, destacamos a cultura gospel apropriada pelos pentecostais como 

mecanismo que mobiliza o consumo enquanto modo de identificação, hoje temos funk 

pancadão, forró, hip hop, sertanejo e diversos outros gêneros musicais cujos ritmos são 

mantidos com letras que usam expressões da linguagem pentecostal, tais como: aleluia, glória 

a Deus, fogo santo, poder celestial etc.  

 

As igrejas neopentecostais têm na música gospel uma ferramenta de 

proselitismo que alcança grandes multidões nos megaeventos marcados pelo 

binômio evangelização-entretenimento, além de chamar a atenção de tribos 

urbanas de surfistas, roqueiros e aficionados da cultura hip-hop, e de artistas 

da música popular (MENDONÇA, 2014, p.65). 

 

                                                           
42 Designado pelo Papado, o monge Dominicano alemão Johann Tetzel (1465-1519) foi o maior responsável 

pelo comércio de indulgência. Tetzel ficou famoso por levantar recursos para a Basílica de São Pedro. Dizem 

que para estimular as pessoas a contribuírem, Tetzel pintava nas caixas (gazofilácio) uma figura do diabo 

maltratando as almas no inferno e escrevia o verso “quando o dinheiro na caixa tilinta, a alma fora do fogo 

saltita”. Acredita-se que Lutero se inspirou em Tetzel para escrever as teses da Reforma. 
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Além dos eventos e festas como carnaval, festa junina, baladas, halloween, e outros 

típicos da cultura midiática promovidos pelos pentecostais ou com participação dos mesmos. 

O termo gospel43 transcende o significado do termo evangélico, diz respeito a uma 

identificação do religioso inserido no universo da moda, do consumo de bens materiais, 

industrializados e de produtos da mídia. 

As Assembleias de Deus, embora seja uma denominação que surgiu na primeira onda, 

vêm se transformando conforme as tendências. Atualmente, constam de uma multiplicidade 

de doutrinas, costumes e organizações. Há, portanto, os ministérios mais conservadores e os 

mais modernos, contudo os que mais crescem e têm a visibilidade são aqueles que possuem as 

características neopentecostais, investem pesado na mídia, empreendem na indústria gospel 

e/ou se envolvem com a política externa. A diversidade e a visibilidade, principalmente dos 

ministérios midiáticos, têm garantido, apesar da insurgência de inúmeras outras igrejas, o 

título de maior igreja evangélica do Brasil às ADs, em números de membros, como atestam os 

últimos censos. 

 

Quadro 02: As cinco maiores igrejas evangélicas do Brasil – Censos 1990-2000-2010 

 

 
 

Igreja/Categorização 

IBGE 

Assembleias 

de Deus  

Batista Congregação 

Cristã do 

Brasil  

Universal 

do Reino 

de Deus 

Evangelho 

Quadrangular 

Pentecostal Missão Pentecostal Pentecostal Pentecostal 

CENSO 1990 2.439.763 1.532.676 1.635.984 268.956 303.267 

CENSO 2000 8.418.140 3.162.691 2.489.113 2.101.887 1.318.805 

CENSO 2010 12. 314.410 3.723.853 2.289.634 1.873.243 1.808.389 
Fonte: IBGE. Censo 2010. ftp://ftp.ibge.gov.br/ pdf. Acesso em 21/07/2015. 

 

As ADs, mesmo não crescendo na mesma proporção da década anterior (1990-2000), 

se mantêm como a maior igreja evangélica, conforme dados do Censo IBGE 2010 que não 

fazem distinção entre as centenas de ministérios e convenções, nos quais estão espalhados os 

12,3 milhões de assembleianos. A maior e mais antiga convenção é a CGADB (Convenção 

Geral das Assembleias de Deus no Brasil) fundada em 1930. Dos ministérios44, o mais antigo 

é o conhecido por Ministério de Madureira, desde 1932. Dos ministérios midiáticos, o mais 

famoso no país é o do Pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. No 

                                                           
43 A palavra gospel de origem americana surgiu como diminutivo de God Spell, ou seja, palavras de Deus, que 

significa também boas novas, é uma designação aos cantos das comunidades pentecostais negras nos Estados 

Unidos. No Brasil, o termo é usado para adjetivação, principalmente, das músicas e cantores evangélicos, mas 

também designa outras coisas ligadas ao universo evangélico, como festa gospel, show gospel etc. 
44 O termo Ministério no universo pentecostal designa um conjunto de atividades dirigidas por um Ministro, um 

líder. Também designa um conjunto de congregações vinculadas à direção de um Ministro ou grupo de 

Ministros. 
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seio do pentecostalismo, nos detemos, para fins de pesquisa, nas ADs por ser a matriz desse 

movimento que hoje representa expressivamente a dinâmica da religiosidade no Brasil. O 

pentecostalismo é um excelente retrato das mudanças sócio-históricas e ideológicas sofridas 

pela nação no último século, como também, de maneira pontual, diz respeito ao 

funcionamento da religiosidade na sociedade em vias de midiatização. 
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3. MORALIDADES E RELIGIÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Nesse capítulo discutiremos alguns conceitos que subsidiam as concepções de moral 

que predominam na contemporaneidade. Essa discussão objetiva uma reflexão sobre os 

conceitos de moral nos quais se pautam os pentecostais das Igrejas Assembleias de Deus no 

Brasil, sobretudo, nos processos de transformações da religiosidade em vias de midiatização. 

Para isso, lançamos mão de uma revisão do trajeto histórico dos dizeres assembleianos sobre 

moral, no qual se observa uma luta ideológica entre a manutenção e a atualização dos “usos e 

costumes”: contrato moral estabelecido quanto à conduta dos fiéis das ADs.  

Antes, faremos a releitura de alguns pensadores em que se ancoram as concepções de 

moral que circulam na sociedade brasileira, dentre eles, formulações advindas das obras de 

Immanuel Kant sobre a prevalência do imperativo categórico, de Sigmund Freud sobre a 

gênese da moral e Max Weber sobre o processo de desencantamento do mundo. Ao invés de 

questionar sobre as causas do comportamento moral, Freud buscou compreender como se 

naturalizam os valores morais, ou seja, por qual razão o ser humano aceita e reproduz as 

normas de sua cultura. Ao descrever o aparelho psíquico em três instâncias, id, ego e 

superego, a psicanálise trata da repressão dos desejos e dos conflitos gerados na inadequação 

dos padrões morais. Kant detalha os princípios da razão prática, formulando com riqueza seu 

sistema moral que inspira a noção de autonomia no pensamento contemporâneo. Outro autor 

que destacamos pela reflexão da ética protestante é Max Weber, que inaugura uma leitura 

sociológica do “espírito do capitalismo”. Além desses, outros autores serão citados no 

decorrer desse capítulo como Jessé Souza, sobre o habitus de classe do batalhador 

pentecostal, e Muniz Sodré que discute o modo como a “moral-midiática” indica o 

surgimento de “novo bios”.  

Atualmente fala-se muito da existência de crise moral que abate todos os campos 

sociais, da política à religião: nenhum espaço estaria livre das consequências dessa crise. Seria 

crise ou quebra de totalitarismos morais pelos quais operam os lugares de poder? Hoje, as 

pessoas possuem mais espaço para escolher as condutas, mas nem sempre essas escolhas são 

aplaudidas, e isso é frustrante numa sociedade onde o espetáculo impera. A nossa sociedade 

tende, em certa medida, a ser mais fluída, mais tolerável a autorizar novos modelos de 

contratos, mas isso não quer dizer que todos esses modelos se harmonizam nos espaços da 

sociabilidade. 
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A prescrição moral, com pressuposições lógicas (aja de tal modo, porque é 

“moderno”, porque é o “melhor”, etc., segundo a lógica da inserção social na 

contemporaneidade), está implícita no discurso midiático. Inexiste sanção 

externa ou explícita para a falha na observância dessa prescrição, mas fica 

implícita a vergonha (fato interno), consequente à autodesvalorização 

estética, à inadequação pessoal a um padrão. É o padrão identitário 

valorizado que vai permitir ao indivíduo atingir um optimum de 

reconhecimento social (SODRÉ, 2006, p. 30).  

 

A não normatização do padrão identitário é o motivo de consenso sobre a existência 

dessa crise na contemporaneidade. Vale lembrar que a crise não se estabelece pela falta de 

normatização do comportamento humano, mas pela abundância e coexistência simultânea de 

tipos distintos de contratos que resultam em tensões na tentativa de comungar antagonismos 

derivados dos paradigmas que fundamentam nossa sociedade. Por exemplo, como atender aos 

princípios cristãos de humildade e desapego material mediante os ditames da sociedade 

capitalista?  

Os paradoxos na compreensão dos diferentes sistemas morais geram questionamentos 

sobre os valores: O que é bom ou mau? O que é justo ou injusto? As interpretações variam 

conforme a vinculação ideológica dos sujeitos, ou seja, um gesto interpretado como bom e 

justo por um pode ser entendido como mau e injusto por outro. Um exemplo dessa 

contradição nos dias atuais é observado no modo como se interpreta a doação de sangue e 

órgãos. A maioria da população acredita ser um gesto bom, pois tem finalidade de salvar 

vidas, mas, para cristãos de certa corrente religiosa45, é uma prática abominável. Isso os 

tornam maus ou injustos?  

O comportamento moral se constitui entre deveres sociais, posicionamentos pessoais, 

posturas religiosas, imagem midiática, dentre outras condições. Tentativas de normatizar 

comportamentos como válidos para todas as pessoas e em todos os tempos se multiplicam 

como maneiras de universalizar um código moral. Entretanto, o ato moral se legitima 

conforme sua função social. Nesse sentido, a moral é uma manifestação humana e prática 

diante da sociedade. Agir moralmente distingue os indivíduos diante de possibilidades de 

ação, quer dizer, a moral resulta em ato humano mais elaborado, menos instintivo. Desse 

modo, por ser considerado mais racional, é compreendido como um comportamento 

parâmetro a ser repetido pelos demais no convívio social. A vida em sociedade cria as 

justificativas para a eleição do parâmetro moral variável em cada cultura e em cada momento. 

                                                           
45 As Testemunhas de Jeová não aceitam doação de sangue nem de órgãos. A denominação surgiu em 1870, com 

o Pastor Charles Taze Russell e um pequeno grupo de estudo da Bíblia, em Allegheny (hoje Pittsburg, 

Pensilvânia), nos Estados Unidos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pittsburg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensilv%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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A sociedade progrediu na medida em que desenvolvemos melhor a capacidade de 

comunicação e interação, pois passamos a compartilhar nossos limites e nossos aprendizados. 

Embora saibamos que os indivíduos são distintos entre si, buscamos compactuar em torno de 

interesses comuns, assim se constituem as condições primárias para o estabelecimento dos 

códigos morais. A moral não se originou das instituições normalizadoras, surgiu 

simultaneamente ao convívio em grupo anterior às instituições, inclusive à religião. Contudo, 

ao longo do aperfeiçoamento da convivência social, moral e religião se atrelaram: “Na 

origem, o costume é toda a moral; e como a religião proíbe de se afastar dele, a moral é 

coextensiva à religião. Debalde, pois, se nos objetaria que as interdições religiosas nem 

sempre se referiram ao que nos aparece hoje como imoral ou como anti-social” (BERGSON, 

1978, p. 102-103). 

Refletir sobre moral é buscar compreender quais são os discursos autorizados a 

legitimar o modo como devemos nos comportar diante de cada situação e quem são os 

sujeitos capazes de legitimar esses discursos que sobrecarregam os valores impostos na 

convivência social. Do mesmo modo, é questionar em que tipo de contexto histórico-

ideológico se postulam comportamentos morais “ideais” que transcendem o tempo-espaço, 

porque alguns continuam sendo válidos e outros deixam de existir. 

 

3.1. O PENSAMENTO OCIDENTAL SOBRE MORAL 

 

A moral é histórica e social, totalmente relacionada à vida em coletividade, cuja 

organização depende de regras, principalmente para o controle da natureza instintiva. Surgiu a 

partir do momento em que os homens passaram a regular a relação entre si, bem como entre si 

e o ambiente social. Essa regulação propiciou o convívio coletivo e o desenvolvimento 

tecnológico, a criação de ferramentas e a estruturação do trabalho foram grandes passos para o 

controle e a exploração dos recursos da natureza. Desse modo, a moral é embrionária desde “o 

primeiro estágio da semiose humana” (VERÓN, 2014, p. 14). 

Conceitos de justiça e bondade são significados, portanto, com base na ideia de bem 

comum, ou seja, de acordo com práticas que contribuem para a vida em comunidade. Viver 

em comunidade se tornou imprescindível para manutenção e progresso da humanidade. A 

transmissão de aprendizado entre as gerações faz com que muitos valores, que ao longo da 

história se tornaram inválidos, se mantenham. Muitas vezes, esses valores aparentam modo de 

aprimorar o conhecimento, mas, sobretudo, funcionam como mecanismo de dominação. 
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 O caráter histórico da moral é salientado por Vázquez (2012, p. 37-38) ao lembrar-nos 

da característica mutável da natureza humana ao longo do tempo.  Segundo o autor, essa 

característica é ignorada por concepções a-históricas, distantes do homem real, que 

consideram Deus, a natureza e o Homem abstrato como origens ou fontes da moral. Uma 

concepção da moral que reconheça sua historicidade consideraria, além das mudanças no 

decorrer do tempo, suas causas e sua progressão.  

Desde o período definido como antiguidade na história da humanidade, a noção de 

moral vem sendo problematizada por concepções46 que, ao longo da história, tentaram 

sistematizar o comportamento humano. Aristóteles47 foi o primeiro a considerar a 

racionalidade no desenvolvimento da concepção de hábito, concebendo a moral como 

resultado de ações humanas dentro das possibilidades da natureza. Apesar das contribuições 

dos filósofos gregos quanto à reflexão do conceito de moral, tais pensamentos diziam respeito 

ao cidadão grego masculino ligado à política, pois na Grécia clássica, mulheres e escravos não 

eram considerados cidadãos. A liberdade, por exemplo, era um princípio válido apenas ao 

homem livre, em sua vida pública. Além disso, os gregos partiam da ideia de um universo 

finito e ordenado, no qual todas as coisas teriam seu lugar adequado, sua finalidade própria e 

respectivamente suas ações seriam em torno dessa finalidade.  

Nessa perspectiva, tudo na natureza existe para o ordenamento do universo e para o 

funcionamento e equilíbrio do mesmo, ou seja, cada ser precisa ocupar o lugar certo e cumprir 

sua finalidade cósmica. A felicidade, portanto, dependeria da descoberta do nosso lugar e na 

realização de nossa finalidade na vida. Mas como saber qual o lugar e qual finalidade 

adequada para cada um? A maior parte das pessoas morre sem ter achado seu lugar no cosmo, 

quer dizer, em geral, as pessoas não se sentem encaixadas no funcionamento do universo, não 

consideram que a vida tenha um sentido fazendo aquilo que são capazes de fazer dentro de 

determinado contexto.  

O homem ocidental que chegou ao século XXI carrega em sua constituição cultural o 

resultado da soma de sentidos e das rupturas ideológicas que tornam a contemporaneidade 

uma complexidade. No entanto, a concepção eudaimônica perdura, em certa medida, até os 

dias atuais, ou seja, muitas pessoas acreditam na soberania da vida e na busca por seu lugar no 

                                                           
46 Para os sofistas, século V a.C., a moral era resultado de convenções humanas, diferentemente de Sócrates, 

segundo os diálogos de Platão, que relacionava a moral aos princípios da natureza, portanto universais e eternos 

vinculados à alma dos homens. Para os sofistas, a moral é também universal, mas é a lei de conduta conforme o 

agir humano racionalmente, um conceito incômodo para os medievais, pois potenciava a natureza humana. 
47 O conceito de moral está exposto nas obras de Aristóteles: Ética à Nicômaco, Ética à Eudemo e a Grande 

Ética. A ética, para Aristóteles, é parte ou capítulo da política. Considera o indivíduo, enquanto a política diz 

respeito ao homem na sua dimensão social. 
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todo, o que produziria a felicidade: estar em sintonia com o universo e com todos os seres. No 

período medieval, com o predomínio do pensamento teocêntrico, os sentidos delimitados pela 

Igreja Católica48 se alinharam ao valor de pecado e salvação. Ao longo da Idade Moderna, a 

revolução científica vinculada à exaltação da razão técnica e do individualismo, 

fundamentadas no Iluminismo (século XVIII), multiplicaram as possibilidades de 

conceituação da moral. Concepções gregas foram redefinidas: a ideia de universo finito e 

ordenado fora substituída pela imagem de universo caótico. O pensamento deixou de ser, em 

parte, teocêntrico. O sujeito moral passou a se desvincular da imagem do religioso, ao menos 

teoricamente. 

Em cada fase do pensamento ocidental, o conceito de moral foi aos poucos se 

alterando, mas conservando traços. A passagem do feudalismo para o capitalismo foi, sem 

dúvida, um dos processos que mais contribuíram na modificação do sistema de valores que 

normatizavam as relações econômico-sociais no ocidente. Por exemplo, o acúmulo de bens e 

o empréstimo a juros na sociedade medieval eram práticas imorais e ilegais, diferentemente 

da conjuntura capitalista moderna. Nessa ótica, como discute Weber (2009) a economia se 

apresenta como capaz de condicionar o modo de vida das pessoas (sobre isso detalharemos 

melhor no tópico 3.3 deste capítulo).  

Os valores morais, ao longo da história, tiveram a ordem de suas funções subvertida, 

seu caráter primário de criar unidade coletiva passou a segundo plano, mediante sua utilização 

como instrumento de dominação. Certo padrão moral se estabeleceu como necessário e se 

especializou nas relações entre senhores e escravos, senhores e servos, burgueses e 

assalariados, sempre preservando o distanciamento entre os prestigiados e os desprovidos de 

nobreza ou posses. Diante de uma aristocracia que prezava pela ociosidade e acostumada a 

desprezar a função dos servos, a burguesia ascendente impôs uma nova moral de valorização 

da liberdade, da honra, da pátria e do trabalho.  

O sistema econômico-social condiciona, mas não determina os modos de vida, a moral 

se subverte conforme os lugares sociais ocupados pelos sujeitos. A consolidação do 

capitalismo com a expansão de uma política de afirmação do indivíduo validou a concorrência 

e sua recompensa, o lucro, como parâmetro de sucesso. Essa política produz segregação, 

normatiza a exclusão dos marginalizados. Enfim, a transformação da força de trabalho em 

mercadoria, a divisão de classes, o antagonismo extremo entre capitalistas e proletariados, o 

                                                           
48 Desse período, Santo Agostinho (354-430) usou da filosofia clássica para conceituar a moral cristã, cujo 

fundamento seria a aproximação do homem com Deus, a felicidade suprema; e São Tomás de Aquino (1225-

1274) compreendeu a moralidade em interação com a atividade racional. Assim como Aristóteles, Tomás de 

Aquino pensa que a racionalidade do ato depende da natureza para alcançar seu fim, a felicidade. 
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acúmulo, a propriedade privada e o lucro como fim supremo foram fatores que subsidiaram a 

emergência de novos sistemas morais. 

Na medida em que o capitalismo foi se desenvolvendo e as relações econômicas 

começam a influenciar os comportamentos humanos, as concepções de moral são redefinidas 

com base nos meios de produção, nas formas de acumulação e distribuição de bens, nas leis 

do lucro e outros aspectos desse novo modo de significar o mundo e os modos de existência. 

No século XIX, com a ampliação das relações capitalistas e com o surgimento de 

organizações e movimentos populares, surgem outras concepções de moral mais críticas 

quanto aos pressupostos racionais e a valorização da consciência, influenciadas pelos 

princípios democráticos, tais como os escolhidos pela burguesia francesa na Revolução (1789 

a 1799): liberdade, igualdade, fraternidade.  

Na contemporaneidade, o homem possui dificuldades em conviver com os distintos 

modos de vida, ou seja, sente a falta de um contrato moral universal a ser seguido. Embora as 

tentativas de universalização dos códigos morais sejam alocadas anteriormente no eixo 

cronológico da história, elas se revitalizam em alguns contextos da atualidade. Atualmente, 

um novo e forte exercício pela universalização promovido pela expansão capitalista e pelo 

desenvolvimento tecnológico se instaurou denominado por Globalização. Tal fenômeno não 

apenas amplia o mercado, mas impõe aos diversos modos de vida um código moral universal. 

 

O mundo hipermoderno, tal como se apresenta hoje, organiza-se em torno de 

quatro polos estruturantes que desenham a fisionomia dos novos tempos. 

Essas axiomáticas são: o hipercapitalismo, forca motriz da globalização 

financeira; a hipertecnicização, grau superlativo da universalidade técnica 

moderna; o hiperindividualismo, concretizando a espiral do átomo individual 

dai em diante desprendido das coerções comunitárias a antiga; o 

hiperconsumo, forma hipertrofiada e exponencial do hedonismo mercantil. 

Essas lógicas em constantes interações compõem um universo dominado 

pela tecnicização universalista, a desterritorialização acelerada e uma 

crescente comercialização planetarizada. É nessas condições que a época vê 

triunfar uma cultura globalizada ou globalista, uma cultura sem fronteiras 

cujo objetivo não é outro senão uma sociedade universal de consumidores 
(LIPOVETSKY e SERROY, 2011, p. 32). 

 

A constante interação dessas lógicas afeta as expressões da consciência humana, 

dentre elas, a moral. Embora minorias e grupos diversificados questionem os padrões e 

reivindiquem espaços, no contexto democrático, os valores e interesses se apresentam como 

universais e harmônicos, ou seja, camuflam diferenças, contraposições e antagonismos. Por 

fim, é o utilitarismo que indica a dignidade da conduta, quer dizer, se serviu para a satisfação 

da maioria não importa quem ou como a pratique. Só os efeitos importam. Nesse império do 



72 

pragmatismo “é que a tecnocultura – essa constituída por mercado e meios de comunicação, o 

quarto bios – implica uma nova tecnologia perceptiva e mental, um novo tipo de 

relacionamento do indivíduo com as referências concretas e com a verdade, ou seja, uma 

outra condição antropológica” (SODRÉ, 2006, p. 23). Sodré (2006) desenvolve sua tese sobre 

um novo modo de vida – o bios midiático – que se configura na midiatização da sociedade. 

Esse novo bios, segundo o autor, cria uma eticidade que negocia discursivamente os valores 

tradicionais aos princípios neoliberais: “a articulação moral que provém dessa cultura 

midiática é portadora de um fim ideológico do consumo, substituindo qualquer grande 

sistema moral por diversas formas de comportamento que se assemelham pelo consumo” 

(GOMES, 2016, p. 167). 

Apesar de diversas elaborações conceituais ao longo da história, a reflexão sobre 

Moral continua incompleta e complexa. Cada novo esboço conceitual considera formas 

ideológicas do contexto sócio-histórico-cultural, varia de acordo com a época e os fenômenos 

que caracterizam cada sociedade. Se a conceituação é flexível, os códigos morais não podem 

ser fixos e atemporais, não são oriundos de forças divinas e/ou naturais, desse modo, não são 

propícios igualmente a todas as sociedades. Os códigos morais das diferentes civilizações se 

legitimam por instituições sociais autorizadas a definir os modos de conduta - tais como a 

família, a educação, a igreja, o judiciário, uma empresa etc. - por meio de regras e 

procedimentos padronizados, socialmente reconhecidos, aceitos, sancionados e seguidos pela 

maioria.  

Ao longo da história, a autoridade da religião se consolidou a serviço de interesses 

institucionais e/ou particulares: o Cristianismo, por exemplo, usufruiu de seu lugar nos 

sistemas políticos e justificou teologicamente as estruturas econômico-sociais que surgiram 

no decorrer dos séculos: escravidão, feudalismo e capitalismo. Em sociedades, como a 

brasileira, onde o Cristianismo é entranhado aos domínios da cultura, ainda hoje, os valores 

morais são praticamente indissociáveis de princípios cristãos. Em vista da dimensão dessa 

religiosidade na afirmação de uma conduta moral brasileira é preciso refletir sobre sua origem 

para compreender os traços de sua permanência.  
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3.2 ORIGEM E PREVALÊNCIA DO SISTEMA MORAL CRISTÃO 

  

Se a única razão pela qual não se deve matar nosso próximo é porque Deus 

proibiu e nos punirá severamente por isso nesta vida ou na vida futura, então, 

quando descobrirmos que não existe Deus e que não precisamos temer Seu 

castigo, certamente mataremos o próximo sem hesitação e só poderemos ser 

impedidos de fazê-lo pela força terrena (FREUD, [1927]1997, p. 62).  

 

No modo de vida, hoje, avançou a possibilidade de manifestar diferentes formas de 

crenças, fora da própria religião, por exemplo, a crença na burocracia e no estado de direito. 

Enfim, da lacuna de um poder normativo sobrenatural criamos mecanismos de controle moral, 

ou seja, sobramos os homens como referência a nós mesmos: “quando os valores superiores 

perderam o direito de dirigir a existência, o homem ficou sozinho com a vida” 

(LIPOVETSKY e SERROY, 2011, p. 31). Diante disso, o que faz a religião continuar tão 

atuante na contemporaneidade? Apesar de alguns considerarem sua presença sem função 

numa sociedade secularizada, a religião continua operando na constituição do sujeito moral, 

fortalecendo a esperança de recompensa para a alma humana. A principal diferença 

atualmente é que pouco se espera de uma vida celestial. É no plano terreno que se almeja a 

felicidade sem, contudo, desprezar a crença da intervenção sobrenatural na regulação das 

ações humanas.  

Uma vida feliz e moralizada no plano terreno é a busca constante e impossível, na 

perspectiva de alguns pensadores como Freud (1856-1939) e Kant (1724-1804). Diante dessa 

impossibilidade, criamos mecanismos de compensação pelas frustrações: futebol, carnaval, 

concursos e premiações. Modos de canalizar as frustrações e minimizar a violência que as 

frustrações geram nas pessoas. Diante das frustrações, cada vez mais as pessoas percorrem 

espaços de ajuda e/ou auto-ajuda, ansiosas por querer recuperar uma felicidade perdida ou 

preencher uma falta e começam a se projetar para algo que surpreendentemente poderá tornar 

a vida mais leve e realizável, esse estado emocional de frustrações e falta nas pessoas 

alimenta a religião contemporânea. 

 

3.2.1 Gênese da moral e da religião  

 

Na obra Totem e Tabu, Freud (1912) relaciona o surgimento da moral à divinização do 

Pai. Nesse livro, demonstra o modo como o pai tirano se transforma em pai simbólico. Para 

Freud, o complexo de Édipo se formulou na origem das instituições sociais e culturais: “Os 

começos da religião, da moral, da sociedade e da arte convergem para o complexo de Édipo” 
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(FREUD, [1912]1990, p. 110). O complexo de Édipo se embasa no mito do surgimento da 

moral por meio de mandamentos e regras sociais, a fim de reprimir os filhos de uma 

comunidade primeva, após o assassinato do pai, pois tomam conhecimento da força que 

possuem. Portanto, uma lei suprema de controle é necessária para conter a tirania coletiva:  

 

A religião, a moralidade e um senso social - os principais elementos do lado 

superior do homem - foram originalmente uma só e mesma coisa. Segundo a 

hipótese que apresentei em Totem e Tabu, foram filogeneticamente 

adquiridos a partir do complexo paterno: a religião e a repressão moral 

através do processo de dominar o próprio complexo de Édipo, e o sentimento 

social mediante a necessidade de superar a rivalidade que então permaneceu 

entre os membros da geração mais nova (FREUD, [1923]1990, p. 23). 

 

Os filhos assassinos, ressentidos pela culpa, divinizam o Pai criando o tabu do incesto 

e do parricídio, logo, dando origem à moral e aos mecanismos de recalque e de sublimação 

que podem neutralizar o mal-estar, canalizando o ímpeto em atividades que geram bem-estar 

para o indivíduo e para a comunidade. No prefácio da primeira edição do livro, Freud aponta 

o caráter histórico da moral ao comentar o arrefecimento do papel dos totens nas sociedades 

contemporâneas: 

 

A diferença está ligada ao fato de que os tabus ainda existem entre nós. 

Embora expressos sob uma forma negativa e dirigidos a um outro objeto, 

não diferem, em sua natureza psicológica, do ‘imperativo categórico’ de 

Kant, que opera de uma maneira compulsiva e rejeita quaisquer motivos 

conscientes. O totemismo, pelo contrário, é algo estranho aos nossos 

sentimentos contemporâneos — uma instituição social-religiosa que foi há 

muito tempo relegada como realidade e substituída por formas mais novas. 

Deixou atrás de si apenas levíssimos vestígios nas religiões, maneiras e 

costumes dos povos civilizados da atualidade e foi submetido a modificações 

de grande alcance mesmo entre as raças, sobre as quais ainda exerce 

influência. Os progressos sociais e técnicos da história humana afetaram os 

tabus muito menos que os totens (FREUD, [1912]1990, p. 5). 

 

A revitalização dos tabus revela sua função preponderante na permanência dos 

códigos morais. Sobre o funcionamento dos tabus, Freud se reporta à noção de imperativo 

categórico, conceito da filosofia de Kant, da qual trataremos no tópico 3.2.2 deste capítulo. O 

arrefecimento dos totens49, uma espécie de desencantamento do mundo na visão weberiana 

(conceito também retomado mais à frente) aponta que o homem rompeu, em certa medida, 

com a concepção de que os valores morais são determinações de deuses ou da tradição e se 

reconheceu enquanto capaz de (re)inventá-los. Declarou-se, de certo modo, independência 

                                                           
49 Na obra Magia e Capitalismo: um estudo antropológico da publicidade (1985), Everardo Rocha analisa nos 

anúncios publicitários uma reconfiguração do totemismo hoje. Desse modo, demonstra a apropriação e 

ressignificação do totemismo no funcionamento da sociedade de consumo. 
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entre moral e religião. Entretanto, ainda hoje, religião continua a atribuir uma dependência do 

homem a deuses, negando a autonomia humana e estabelecendo a divindade como Superior. 

Assim, a religião legitimou a si, meio de (re)ligação ao divino, a criação de mandamentos e 

instrumentos que visam os contratos necessários à vida em sociedade.  

Para Freud, a moral imposta pelas doutrinas religiosas é utópica, como tratou em sua 

obra O futuro de uma ilusão (1927), na qual defende a resistência da natureza instintiva do 

homem a cada nascimento de um bebê, apesar dos avanços tecno-culturais cujos papéis se 

somam ao desafio de contenção desses instintos. A principal questão levantada por Freud ao 

tratar das doutrinas religiosas se articula diante do fato de continuar a serem aceitas mesmo na 

impossibilidade de as provarem. Sua resposta declara a religião como ilusão, não no sentido 

de erro, mas como derivada dos desejos humanos. Funciona como se. 

Nesse sentido, a moral cristã50 tem sua fonte nos desejos humanos, assim como outros 

sistemas religiosos, ou melhor, a repressão dos desejos é a fonte religiosa para a produção dos 

moralizadores e do moralismo. Por exemplo, para amar ao próximo é necessário reprimir a 

busca pelo prazer em usar o outro como objeto. Essa repressão é, segundo a psicanálise 

freudiana, a causa de frustrações, neuroses, psicoses, dentre outras reações, pois, “é 

impossível cumprir esse mandamento; uma inflação tão enorme de amor só pode rebaixar seu 

valor” (FREUD, [1930]1997, p. 109).  

A obediência ao mandamento de amar ao próximo como a si mesmo freia a busca pelo 

prazer, satisfação sexual, que é um princípio genético, bem como inibe a natureza destrutiva 

animal, o extinto de morte, que no Cristianismo é simbolizado na figura do demônio. Se a 

obediência a esses mandamentos tornou a humanidade mais civilizada, tornou-a também mais 

infeliz por trair sua própria natureza. Conforme Freud, duas certezas emergem: “o papel 

desempenhado pelo amor na origem da consciência e a fatal inevitabilidade do sentimento de 

culpa” (FREUD, [1930]1997, p. 94). A distância entre norma e conduta torna mais pesada a 

norma, no plano social se observa as tentativas de profilaxia das populações, e no plano 

individual: “a rigidez ética é tanto maior quanto expressa, a contrário, a insubordinação de 

desejos que, transformados, são a fonte mais importante do ‘moralismo’” (PEREIRA, 1983, 

p. 572). 

                                                           
50 A moral cristã se fundamenta em dois grandes mandamentos declarados por Jesus: “Amarás o Senhor teu 

Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande 

mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois 

mandamentos dependem toda a lei e os profetas” (Mateus 22:37-40). “Amar o próximo como a ti mesmo” 

inaugura um princípio moral totalmente inovador para a sociedade acostumada às guerras e à violência em geral. 
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Nessa condição, a culpa configura-se como base moral, sua falta é inadmissível e 

causa comportamentos diagnosticados como transtornos: insubordinação às regras, prazer no 

uso da violência contra o outro - o sadismo - ou contra si, o masoquismo. Quando por 

completo, a falta de culpa gera a psicopatia em níveis extremos. A culpa é um dispositivo com 

dupla função: alívio da inibição do instinto destrutivo e controle sobre a natureza, quer dizer, 

o sentimento de culpa é um modo de usar da agressividade contra a si mesmo, o ego, 

poupando o outro.   

Os capítulos 7 e 8 de O Mal-estar na civilização (1930) tratam de modo bem 

esclarecedor do sentimento de culpa. Para Freud, o mal-estar é fruto da consciência moral em 

cada sujeito que se formula na instância do superego, ou seja, o sentimento de culpa existe 

mesmo sem a concretização de uma ação imoral, basta o desejo inconsciente que fuja aos 

mandamentos, pois nada escapa ao superego que é a internalização da lei moral. Nesse 

aspecto, o superego será remetido ao imperativo categórico kantiano, sobre o qual 

detalharemos mais à frente. 

Como nem todos são capazes de desenvolver o sentimento moral e, portanto, a culpa, 

outros sentimentos controladores entram em ação, tais como o medo da autoridade e a 

vergonha. Medo da palmada dos pais, de perder afeto ou bens, medo do castigo divino, ou 

mesmo da represália, do deboche, do constrangimento social. Na sociedade atual, podemos 

dizer que o sentimento de culpa por “medo do superego” é bem menos valorizado diante do 

medo externo, o medo dos escândalos espetaculares, ou o medo da invisibilidade midiática.  

 

Não se trata mais, portanto, da moral repressiva que impunha, nos termos 

freudianos, “grandes sacrifícios” à sexualidade e aos anseios de liberdade 

individual – a mesma que, na “primeira” modernidade, realizava os 

constrangimentos civilizatórios – e sim agora de uma eticidade exaltativa do 

desejo individual, para capturá-lo, em nome da qualificação existencial 

orientada pelo mercado. Chamar a atenção, atrair e manter sobre si mesmo o 

olhar do outro, converte-se em valor moral (SODRÉ, 2006, p. 28).  

   

Portanto, os valores morais na atualidade se constituem em códigos mais propriamente 

da esfera do midiático e público que privado. Enfim, hoje o medo de ser envergonhado diante 

dos outros, para alguns, é o castigo mais temido do que sofrer em seu âmago por algo 

depreciável, mas que ninguém viu. Para outros, o medo é de se tornar invisível. Nesse caso, o 

escândalo se mostra como um recurso válido. Embora de modo distinto, o sentimento de 

culpa continua operando. Para Freud (1997), é o alto preço que pagamos ao nos civilizar, ou 

melhor, ao constituir a consciência moral. Entretanto, na maioria das vezes, esse sentimento 
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nem é percebido como tal, apenas como um mal-estar, uma insatisfação justificada por 

motivos diversos.  

Freud considera a origem do sentimento de culpa no Complexo de Édipo, para 

explicá-lo criou o mito da comunidade primeva, na obra Totem e Tabu. Assim, é existente 

desde as primeiras formações sociais. Embora passe por despercebido, é desse sentimento que 

as religiões sobrevivem: “as religiões, pelo menos, nunca desprezaram o papel desempenhado 

na civilização pelo sentimento de culpa. Ademais – ponto que deixei de apreciar em outro 

trabalho - elas alegam redimir a humanidade desse sentimento de culpa, a que chamam de 

pecado” (FREUD, [1930]1997, p. 99). O cristianismo evidencia na morte de Jesus Cristo a 

necessidade da redenção de uma culpa primária, ou seja, de um pecado original, adquirido nos 

primórdios da humanidade.   

A expectativa da cultura cristã é um grau de civilidade no qual os homens se 

distanciariam do corpo e de seus instintos, contudo, a natureza resiste: amar ao próximo é 

possível quando esse é objeto, ou seja, quando o próximo, de algum modo, ajuda na busca 

pela satisfação. Nesse caso, a caridade é uma máscara individual da repressão imposta pela 

moral cristã. “Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade 

para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se 

cumpre numa só palavra, nesta: Amarás a teu próximo como a ti mesmo” (BÍBLIA 

SAGRADA, Gálatas, 5: 13,14). 

 O apóstolo Paulo e demais seguidores de Cristo reforçaram os dois grandes 

mandamentos para o desenvolvimento da ideia de caridade. Nos primórdios do Cristianismo, 

a moral cristã produziu efeito político na transformação de comunidades com 

comportamentos violentos. Somente após os três primeiros séculos, a teologia começa a 

ganhar espaço na cultura cristã e desse ponto em diante proliferam-se circunstâncias e 

discursos de intolerância, ou seja, o próximo passou a ser aquele com quem se compartilha a 

mesma crença. A intolerância e a perseguição religiosa não são praticadas ou sofridas apenas 

por cristãos, ao contrário, são evidências inevitáveis da perversão do homem.  

A moral cristã fundada nos dois grandes mandamentos é uma das prescrições mais 

difíceis a ser seguida, se não impossível. Como amar ao próximo quando este é o inimigo ou 

mesmo o concorrente na luta diária pela sobrevivência? Nesse sentido, a moral cristã torna-se 

impraticável pela natureza competitiva dos seres.  

 

Mas a obrigação moral permanece latente, representando uma interpretação 

anônima ou coletiva à consciência do sujeito social. É sempre a palavra de 

um outro, que se impõe. Pode ser veiculada por qualquer instância, mas sua 



78 

força costuma partir, na modernidade, da institucionalização da experiência 

religiosa ou da palavra daqueles que se autorizam como porta-vozes de 

estruturas imutáveis e intemporais (SODRÉ, 2006, p. 28).  

 

Embora possa ser considerada inatingível, a moral cristã funciona como um 

dispositivo de controle do ímpeto violento, controle necessário para a manutenção da vida 

social. Por fim, da moral cristã na leitura freudiana se resume que: é possível amar aquilo que 

nos interessa no outro, bem como é possível amar ao outro quando há a quem direcionar a 

agressividade. Diante do mal-estar sentenciado pela culpa, as saídas são a religião, a arte e o 

trabalho, na luta pelo recalque e/ou pela sublimação. Dessas saídas, a religião é a mais 

complexa, pois pretende englobar ou sobrepor às demais: política, arte, trabalho, 

entretenimento, dentre outras atividades da cultura. 

 

3.2.2 A moral racionalista de Kant  

 

O sentimento de culpa na cultura cristã leva as pessoas a considerarem, por exemplo, a 

caridade como sinônimo de moralidade. Porém, para o filósofo Immanuel Kant (1724-1804), 

a moral não tem nenhuma relação com ajuda ao próximo. O filósofo trata da moral em duas 

grandes obras: Fundamentação da Metafísica dos costumes (1785) e Crítica da Razão Prática 

(1788). Nessas obras, Kant elabora a resolução de todos os problemas morais com uma 

proposta formal, universal e racionalista. A grande objeção feita à tese kantiana é que toda 

proposta universalista fracassa ou conduz à barbárie. Kant descreve moral como fruto da boa 

vontade inspirada pelo dever regido pela razão, característica que nos faz distintos dos demais 

animais em convivência social. Nesse caso, o autêntico valor moral só é possível quando se 

age por dever, sendo a ação moral resultado exclusivamente da racionalidade.  

 

Mas nós não mais dispomos de um senso especial para o que é (moralmente) 

bom e mau, do que para a verdade, embora as pessoas amiúde falem desta 

maneira. Dispomos, diferentemente disso, de uma suscetibilidade da parte da 

livre escolha para sermos movidos pela pura razão prática (e sua lei), e isso é 

o que chamamos de sentimento moral (KANT, 2003, p. 243). 

 

Em Fundamentação da Metafísica dos costumes o conceito de boa vontade é 

totalmente relacionado à moralidade. A boa vontade é ilimitada, o que Kant chama de a 

priori. Todo o resto, dependendo do motivo da ação, pode ser bom ou ruim. A primeira 

característica da boa vontade é que ela é formal: sabemos de sua forma que é imperativa, mas 

não de seu conteúdo, isso quer dizer, tem valor incondicional para todos em qualquer 

situação, sem exceções. Nesse sentido, o dever é uma moral formal, ou melhor, uma lei moral, 
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um imperativo categórico: “a legalidade universal das ações em geral, essa que deve ser o 

único princípio à vontade, isto é: devo agir sempre de modo que possa querer também que a 

minha máxima se converta em lei universal” (KANT, 2011, p. 29). 

Um ato moral condicionado a causas e intenções se transformaria em hipotético, por 

isso o imperativo categórico não se submete a motivações particulares. Por esse aspecto 

universal e incondicional, Freud aponta o funcionamento dos tabus análogo ao do imperativo 

categórico “que opera de uma maneira compulsiva e rejeita quaisquer motivos conscientes” 

(FREUD, [1912]1990, p. 5). A natureza psicológica imutável dos tabus, a que Freud destaca, 

se refere à função dos tabus como mecanismos pelos quais se opera a lei moral, não trata dos 

valores históricos, portanto, mutáveis, cujas causas são relacionadas ao progresso da 

humanidade, ou seja, para Freud não há um princípio racional válido para todos em qualquer 

época. 

Kant não nega a subjetividade, mas cita o dever como um conjunto de valores e regras 

morais, produzido pela racionalidade, que se formula no trabalho de instituições ao longo do 

tempo com papel de educar os indivíduos a internalizarem uma vontade objetiva. Logo, o 

imperativo categórico não pode ser uma forma universal sem conteúdo, pois em cada época e 

em cada contexto sociocultural valores e atos são eleitos como positivos ou negativos. Ao agir 

por dever, o indivíduo internalizou a autêntica moral e, segundo Kant, desse modo, tem 

autonomia, pois exerce o mais alto nível de humanidade controlando a própria natureza. Se o 

dever é fruto da racionalidade, por que são necessários regras e valores morais? 

 

Responde Kant: porque não somos seres morais apenas. Também somos 

seres naturais, submetidos à causalidade necessária da Natureza. Nosso 

corpo e nossa psique são feitos de apetites, impulsos, desejos e paixões. 

Nossos sentimentos, nossas emoções e nossos comportamentos são a parte 

da Natureza em nós, exercendo domínio sobre nós, submetendo-se à 

causalidade natural inexorável. Quem se submete a eles não pode possuir a 

autonomia ética (CHAUÍ, 2000, p. 443). 

 

Conforme discute Kant, ao agir moralmente o homem não cumpre uma imposição, 

mas obedece aos valores e princípios autodeterminados, contrariando o domínio dos desejos, 

impulsos e sentimentos, assim, torna-se autônomo. A autonomia é a expressão da moralidade, 

ao contrário da heteronímia que é o ato de sujeição às leis determinadas pelos outros ou por 

um coletivo, como gesto de impulsão. Para Kant, a moral centra-se no sujeito autônomo que 

age por máximas autodeterminadas pela razão e pela boa vontade em prol de uma lei 

universal a favor da humanidade. Kant deduz três máximas morais que exprimem a 

incondicionalidade dos atos realizados por dever, segundo as quais o sujeito moral deve agir: 
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1. “Age como se a máxima de tua ação devesse se tornar, pela tua vontade, lei universal da 

natureza” (KANT, 2011, p. 52); 2. “Age de tal maneira que possas usar a humanidade, tanto 

em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e 

nunca simplesmente como um meio” (KANT, 2011, p. 59); 3. “Age segundo uma máxima 

que contenha ao mesmo tempo em si a sua própria validade universal para todo ser racional” 

(KANT, 2011, p. 68). 

A primeira máxima universaliza a moral, ou seja, a ação por dever é uma lei válida e 

inquestionável para todos e em qualquer tempo e lugar, negando seu caráter histórico e 

subjetivo. A segunda máxima dignifica os seres humanos que não devem ser tratados como 

objetos ou instrumentos de interesses alheios, o que torna o homem infeliz e violento, 

conforme a psicanálise freudiana. A terceira máxima afirma a razão como capacidade humana 

de legislar com autonomia, diferenciando o sujeito moral dos demais seres, nesse caso, a 

moral não é possível a todos. Segundo Kant, o cumprimento dessas três máximas é necessário 

a fim de nos pouparmos de nossa natureza. “Por natureza, diz Kant, somos egoístas, 

ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de prazeres que nunca nos saciam e pelos 

quais matamos, mentimos, roubamos. É justamente por isso que precisamos do dever para nos 

tornarmos seres morais” (CHAUÍ, 2000, p. 443). 

Para evitar que o desejo pessoal supere a ação moral, o imperativo categórico é 

universal e formal, ou seja, Kant considera que os motivos da ação podem ser egoístas, 

entretanto, acredita que o dever regula as escolhas, impossibilitando as inclinações subjetivas 

de interferir na ação verdadeiramente moral. Isso nos faz considerar a possibilidade de a ação 

em prol da humanidade ser, no fundo, uma ação por motivações subjetivas, mas isso não seria 

agir conforme a lei moral, segundo o pensamento kantiano. Kant busca demonstrar que a 

liberdade humana está relacionada ao poder de controle da sua própria natureza. Para ele, o 

homem é capaz de submeter sua vontade à razão por meio do imperativo categórico, fazendo 

isso, o homem sente-se bem e elevado com sentimento de auto-aprovação. Ao contrário de 

Kant, Freud acredita que ao agir moralmente o homem sofre por inibir sua agressividade, 

fonte do gozo, gerando sentimento de culpa e necessidade de autopunição. Portanto, para ele, 

a ação moral não tem relação com bem-estar, quanto mais se submete aos códigos morais, 

menos elevado o homem se sente.  

Segundo Freud é o supereu, ou o ideal do ego, que intervém moralmente no eu 

barrando as ações agressivas que produziriam prazer, nos punindo, mas ao mesmo tempo 

agindo contra nossa autodestruição. Em alguns escritos, Freud trata dessa instância do 

aparelho psíquico comparando-a em seu funcionamento à noção de Imperativo Categórico 
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kantiano: “Tal como a criança esteve um dia sob a compulsão de obedecer aos pais, assim o 

eu se submete ao imperativo categórico do seu supereu” (FREUD, [1923] 1990, p. 30). Freud 

faz analogia ao imperativo categórico, mas trata do superego como instância que resulta da 

cultura de uma época: “estamos particularmente interessados naquela que é provavelmente a 

mais recente das ordens culturais do superego, o mandamento de amar ao próximo como a si 

mesmo” (FREUD, [1930]1997, p. 108).  O imperativo categórico, assim como o superego, 

atua contra inclinações pessoais e em prol de uma lei moral, a diferença é que o superego 

pune pelo sentimento de culpa, ou seja, é mais rígido. A lei moral para Kant determina para 

que façamos nosso dever, mas não apresenta um castigo se não o cumprimos. Ao esclarecer 

sobre a formação do superego, Freud ([1930]1997, p. 92) reconhece que “fatores 

constitucionais inatos e influências do ambiente real atuam de forma combinada”.  

Segundo Kant, a heteronomia, sujeição a uma lei exterior, como influências do 

ambiente real, impossibilitaria a consciência moral de agir livre e autônoma por tornar o dever 

condicionado: “é precisamente a independência do arbítrio com relação a toda matéria da lei 

(isto é, com relação ao objeto desejado) e, contudo, ao mesmo tempo, sua determinação pela 

simples forma legisladora universal que uma máxima deve ser capaz de tomar que constituem 

o princípio da moralidade” (KANT, 2006, p. 50).  O que faz de uma escolha um ato moral são 

a autonomia e a liberdade, características de todo ser racional, portanto, todo ser racional é 

possível de ser autônomo e moral se seguir o imperativo categórico. O arbítrio, conforme 

Kant, é livre ao ser determinado somente pela razão prática, ou seja, pela moral universal. Na 

teologia arminiana, seguida pelos pentecostais assembleianos, o sujeito moral possui o livre 

arbítrio, mas é determinado por Deus não pela razão (sobre essa perspectiva trataremos com 

detalhes mais à frente). 

Para a psicanálise não existe sujeito livre, pois não se emancipou de seu inconsciente. 

Segundo Freud, não há mecanismo que o permita agir apenas pelo dever, assim como defende 

Kant. Aqui reside a principal diferença entre as concepções de moral de Kant e Freud, 

enquanto que para Freud, o sujeito, mesmo incapaz de se emancipar, é responsável pelos seus 

atos e escolhas; para Kant, o sujeito que não é livre da lei natural dos fenômenos não pode se 

responsabilizar por suas ações, ou seja: “como se pode chamar realmente livre um homem, 

nesse mesmo instante e em vista dessa mesma ação, instante no qual e ação em vista da qual 

é, portanto, submetido a uma necessidade natural inevitável?” (KANT, 2006, p. 118). 

É importante destacar que tratamos de dois conceitos de diferentes campos do saber; o 

superego, uma instância psicanalítica, e o imperativo categórico, forma autônoma da razão, ou 

seja, não são noções equivalentes; cada qual de funcionamento distinto, mas aproximadas na 
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abordagem freudiana, cujas formulações nos interessam na compreensão do conceito de moral 

na contemporaneidade. 

Após a filosofia grega e o humanismo de Jesus Cristo, os postulados de Kant são os 

que mais fundamentam, em teoria, a questão da moralidade nos modos como se trata na 

sociedade contemporânea, embora não sejam concretizados nas práticas cotidianas. Nos dias 

atuais, há uma valorização do imaginário de sujeito moral, segundo o pensamento de Kant, ou 

seja, busca-se uma forma sujeito sem interesses particulares pelo respeito mútuo entre os 

homens, um sujeito racional superior aos ímpetos da Natureza. Nesse caso, seria um sujeito 

capaz de regular a boa conduta, o representante legítimo do superego cultural de uma época e 

de uma sociedade, mas “pelo fato de ser por vias racionais que se chega à obrigação, não se 

segue que a obrigação tenha sido de ordem racional” (BERGSON, 1978, p. 18). Uma das 

maiores críticas ao pensamento de Kant advém do fato de desconsiderar a relação do homem 

com história e cultura, pois, além da vontade individual subjetiva (razão prática), a vontade 

inscrita na cultura e suas instituições determinam as ações dos sujeitos morais. Para Bergson 

(1978, p. 19), eleger puramente a razão como princípio de obrigação “é como acreditar que a 

manivela é que faz girar a máquina”. 

A moralidade é um conjunto das vontades objetivas, formado pelas instituições de 

uma sociedade (família, religião, ciências, artes, educação, mídia, trabalho, política etc.), que 

numa determinada época regula por meio dos costumes a vida em uma determinada 

sociedade.  

 

Como consequência, o imperativo categórico não poderá ser uma forma 

universal desprovida de conteúdo determinado, como afirmara Kant, mas 

terá, em cada época, em cada sociedade e para cada Cultura, conteúdos 

determinados, válidos apenas para aquela formação histórica e cultural 

(CHAUÍ, 2000, p. 447).  

 

Enfim, não há como negar que a moral se estabeleça por tabus ou imperativos 

categóricos, contudo, esses mecanismos ganham contornos e conteúdos variáveis, subjetivos, 

históricos, sociais e políticos.  
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3.3 ASCESE INTRAMUNDANA: MÁXIMA DO DESENCANTAMENTO DO MUNDO  

 

Conforme discutimos acima, o homem hoje possui dificuldades em equilibrar os 

distintos valores da vida contemporânea, pois busca um contrato moral universal. Por isso, a 

validade e o sucesso do pensamento kantiano. Alicerçados nessa busca, espíritos de 

universalização são promovidos, o mais recente, causado pela expansão capitalista e pelo 

desenvolvimento tecnológico, é a Globalização, processo que não apenas ampliou o Mercado, 

mas reorientou os diversos modos de vida a partir de um código moral universal com base no 

hiperconsumo e no acúmulo. 

O Brasil vem sofrendo mais recentemente os impactos desse espírito universal, 

principalmente, desde a década de 1980, com adesão ao modelo neoliberal que proporcionou 

transformações significativas nas dimensões da realidade social. A globalização normatiza a 

conduta moral diante da conjuntura posta, mas não promove o acesso das massas ao padrão 

desejado, consequentemente a consciência de exclusão desestabiliza as populações perante as 

desigualdades sociais. A descrença no Estado quanto a respostas aos problemas das 

populações excluídas economicamente encurrala essas populações a caminhos mais operantes 

quanto aos objetivos de inserção no padrão global. 

Dentre esses caminhos, destacamos a maneira como ampliou a oferta de bens e 

serviços religiosos com fins utilitaristas a atender aos anseios do superego cultural. 

Observamos que a religião, assim como demais campos sociais constituidores dos códigos 

morais, acabam por se submeter aos parâmetros da globalização econômica, mas isso não se 

apresenta de modo que fere a autonomia moral dos diversos sistemas, ou seja, sistemas morais 

abertos e aleatórios coexistem desde que alinhados à lógica do hiperconsumo. Esses sistemas 

também condicionam o modo como opera o capitalismo contemporâneo. A força motriz, a 

economia, não se neutraliza da influência dos demais campos sociais. Alguns autores como 

Barth (2007, p. 101) afirmam que no cenário contemporâneo a moral cristã sofre alguns 

desajustes: 

a) moral sem pecado: o generalizar-se do estilo de vida que despreza o 

sentido da culpa e do pecado; 

b) moral de situação: a implantação do relativismo que estabelece as 

circunstâncias, a subjetividade e a privatização como caminho de realização 

moral; 

c) moral neutra: total dissociação entre religião e ética que esvazia tanto a 

moral quanto a própria fé; 

d) moral pragmática e utilitarista: estabelecimento de valores somente a 

partir de uma necessidade prática e em vista da própria utilidade; 

e) moral hedonista: a tendência a identificar o valor ético a partir do prazer e 

satisfação que produz (BARTH, 2007, p. 101). 
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Esses desajustes listados pelo autor indicam o arrefecimento da moralidade como 

sistema único e universal, quer dizer que instituições, sobretudo, as religiosas, se convertem 

às dinâmicas do mundo atual. O Protestantismo, por exemplo, é uma corrente cristã que 

demonstra como a tecnocultura globalizada é capaz de redefinir o papel da religião na 

constituição do sujeito moral. Desde a Reforma de Lutero aos dias atuais, o Protestantismo 

apresenta-se alinhado ao espírito capitalista, mas a forma como esse alinhamento acontece é 

modificada ao longo da história. 

 

3.3.1 Moral no/do cristianismo protestante 

 
Não é possível tratar de um código universal da moral no campo religioso protestante, 

pois é um campo bastante diversificado desde suas origens. A Reforma Protestante iniciada 

por Martinho Lutero (1483-1546) no início do século XVI, que provocou grande dissidência 

na igreja católica, não foi um movimento puramente de caráter religioso: acima de tudo 

político e midiático, que viria mais tarde provocar alterações em todo ocidente. Apoiada pela 

nobreza e pela burguesia alemã que ansiava por independência do império europeu, a 

Reforma foi incentivada pelo surgimento das nações-estado. Lutero, ao traduzir a bíblia para o 

alemão, proclama a transformação de uma língua-vulgar em língua-estado, quebrando com o 

monopólio da língua internacional, o Latim, que representava o poder da Igreja Romana. 

Ao postular os princípios que distinguem a igreja reformada da Igreja católica, Lutero 

apresenta um novo contrato moral para a sociedade alemã. Conhecidos em latim Sola 

Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Soli Deo Gloria51 são fundamentos bases 

nos quais originam conceitos e valores que rompem com a doutrina católica, e, como veremos 

a frente, com os sentidos que desfavoreciam o desenvolvimento capitalista, conforme a tese 

de Max Weber (1864-1920). Os postulados de Lutero decretavam que as obras não salvam, 

mas a fé, valorizando o contato direto entre o fiel e Deus, dispensando o clero como 

intermediário. Assim, marcou-se o início da ressignificação do lugar da religião na vida dos 

cristãos, pois deixou de exercer a função intermediadora. Numa visão pessimista, essa 

ressignificação faz parte do processo de “desencantamento do mundo”, do qual trataremos 

                                                           
51 1. Sola Scriptura - Somente a Escritura ou a autoridade e suficiência das Escrituras. 2. Solus Christus - 

Somente Cristo ou a suficiência e exclusividade de Cristo. 3. Sola Gratia - Somente a Graça ou a única causa 

eficiente da salvação. 4. Sola Fide - Somente a Fé ou a exclusividade da Fé como meio de Justificação. 5. Soli 

Deo Gloria - A Deus somente, a glória ou a exclusividade do serviço e da adoração a Deus. 
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mais a frente. Outro sentido ressignificado foi o conceito de vocação: Beruf52. Ganhou 

destaque na teologia calvinista53 que foi a principal orientação seguida pelos reformados após 

Martinho Lutero: 

 

No conceito de Beruf, portanto, ganha expressão aquele dogma central de 

todas as denominações protestantes que condena a distinção católica dos 

imperativos morais em “praecepta” e “consilia” e reconhece que o único 

meio de viver que agrada a Deus não está em suplantar a moralidade 

intramundana pela ascese monástica, mas sim, exclusivamente, em cumprir 

com os deveres intramundanos, tal como decorrem da posição do indivíduo 

na vida, a qual por isso mesmo se torna a sua “vocação profissional”. 

(WEBER, 2004, p.72). 

 

Os novos sentidos atribuídos ao trabalho, promovidos pela Reforma, são os objetos da 

tese defendida por Max Weber, sociólogo que relacionou os princípios da moral protestante à 

lógica capitalista ao observar o progresso nos países que professavam o Calvinismo. Na ideia 

de vocação empreitada por Lutero, o trabalho é uma forma de glorificar a Deus, ou seja, o 

sucesso profissional é marca de salvação. Weber se destacou por fazer uma profunda análise 

da relação da ética protestante com o espírito capitalista, cujos resultados foram eficientes no 

contexto do capitalismo emergente: “o efeito propriamente dito da Reforma consistiu 

simplesmente em ter já no primeiro momento inflado fortemente, em contraste com a 

concepção católica, a ênfase moral e o prêmio religioso para o trabalho intramundano no 

quadro das profissões” (WEBER, 2004, p.75). Essa mudança a respeito do trabalho 

impulsionou uma moralização da riqueza como um desempenho recomendado por Deus:  

 

A ascese protestante intramundana – para resumir o que foi dito até aqui – 

agiu dessa forma, com toda veemência, contra o gozo descontraído das 

posses; estrangulou o consumo, especialmente o consumo de luxo. Em 

compensação, teve o efeito [psicológico] de liberar o enriquecimento dos 

entraves da ética tradicionalista, rompeu as cadeias que cerceavam a 

ambição de lucro, não só ao legalizá-lo, mas também ao encará-lo (no 

sentido descrito) como diretamente querido por Deus (WEBER, 2004, 

p.155). 

 

Segundo Weber (2004) há uma racionalidade moral no funcionamento da religiosidade 

protestante de fundamentação calvinista, na qual se influencia o espírito capitalista com a 

                                                           
52 Lutero usou o vocábulo Beruf com sentido tanto de profissão, trabalho secular, como de vocação, trabalho 

devocional. Weber (2004) destaca a dificuldade de encontrar correspondência ao traduzir o termo para as demais 

línguas justamente por seu duplo sentido na língua alemã. Nesse contexto, o sentido de profissão, intramundano, 

indistinto de vocação, chamada de Deus, é oposto ao atribuído pelo Catolicismo, em que a atividade profissional 

era interpretada como castigo por conta do pecado original.  
53 Depois de Matinho Lutero, o francês João Calvino foi o grande teólogo reformador (1509-1564). Seu estudo A 

Instituição da Religião Cristã (1536) tornou-se vanguarda no protestantismo europeu, além dele, fez inúmeras 

publicações e se tornou líder religioso e político em Genebra, principal centro protestante da Europa, onde 

Calvino impôs rígida moral aos cidadãos. 
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ressignificação do trabalho como mecanismo de salvação e do acúmulo material como prova 

de benção divina. A ascese54 protestante foi um importante traço de racionalização da conduta 

de vida ideal ao desenvolvimento capitalista. Vale destacar que para Weber (2004) a noção de 

capitalismo difere da apresentada no marxismo55: o sociólogo trata do capitalismo enquanto 

cultura de racionalização do mundo e da sociedade, ou seja, do espírito de um tempo. Não 

relacionou o Protestantismo com o capitalismo, mas a ética religiosa com a alma do 

capitalismo, ou seja, a ética profissional. O capitalismo é uma ordem social, pois cria modos 

de vida, personalidades e identificação, melhor dizendo, para Weber, o capitalismo herda isso 

da religião.  

Weber observou que nas cidades recém-formadas os artesãos aprenderam a usar sua 

jornada ao máximo se tornando menos dependente dos fatores climáticos, enfim, foram 

racionalizando a vida e desenvolvendo melhor o ofício. Nesse aspecto, a economia é uma 

influência racionalizadora na vida das pessoas e o homem desejoso de ser formatado encontra 

na religião protestante uma racionalização moral que atesta isso como boa vontade. A 

racionalização, conforme Weber, é uma força desenvolvimentista que consta de fatores 

econômicos e não econômicos. No entanto, tem suas armadilhas, por exemplo, o acúmulo de 

posses transforma-se de leve manto a crosta de aço, ou melhor, numa rija prisão individual: 

 

Ninguém sabe ainda quem no futuro vai viver sob essa crosta e se ao cabo 

desse desenvolvimento monstro hão de surgir profetas inteiramente novos, 

ou um vigoroso renascer de velhas ideias e antigos ideais, ou — se nem uma 

coisa nem outra — o que vai restar não será uma petrificação chinesa [ou 

melhor: mecanizada], arrematada com uma espécie convulsiva de 

autossuficiência. Então, para os “últimos homens” desse desenvolvimento 

cultural, bem poderiam tornar-se verdade as palavras: “Especialistas sem 

espírito, gozadores sem coração: esse Nada imagina ter chegado a um grau 

de humanidade nunca antes alcançado” (WEBER, 2004, p. 166). 

 

A altura desse desenvolvimento, segundo explicita o sociólogo, o espírito religioso se 

esvaziaria e as pessoas continuariam zelando o espírito capitalista, ou melhor, continuariam 

trabalhando. O que, no início, era uma opção de liberdade acaba se tornando uma obrigação 

                                                           
54 “Ascese: Em grego, a palavra áskesis quer dizer ‘exercício físico’. Ascese, ascetismo ou ascética é o controle 

austero e disciplinado do próprio corpo através da evitação metódica do sono, da comida, da bebida, da fala, da 

gratificação sexual e de outros tantos prazeres deste mundo. Weber distingue dois tipos principais de ascese: a 

ascese do monge, que se pratica ‘fora do mundo’, chamada ‘extramundana’, e a ascese do protestante puritano, 

que é ‘intramundana’ e faz do trabalho diário e metódico um dever religioso, a melhor forma de cumprir, ‘no 

meio do mundo’, a vontade de Deus. É por isso que na sociologia de Weber as formas puritanas de 

protestantismo recebem o rótulo de ‘protestantismo ascético’” (Glossário de A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo, 2004, p. 279-280). 
55 Enquanto Karl Marx analisa o capitalismo pela ótica da economia como fator determinista, Weber analisa pela 

ótica da religião e tem a economia como um fator condicionador. Weber não é antimarxismo, mas pensou numa 

ordem econômica influenciada pela ordem política e pela ordem religiosa. Enxerga o capitalismo do pequeno 

burguês, do artesão, que foi se desenvolvendo. 
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inescapável, a crosta de aço. O indivíduo é preso à ideia do dever de trabalhar, mas não o 

fardo pesado, o trabalho passa a ser algo racional, uma especialização: a profissão, a 

aperfeiçoar cada vez mais. Isso se transforma em outra armadilha, pois a especialização 

impede a visão do todo, mas nos primórdios do capitalismo a ideia de cumprir bem o dever, 

quando se trabalha sempre e profissionalmente, foi bastante moderna.   

Ao citar Time is money56, Weber (2004) salienta uma ética utilitária que mercantiliza o 

tempo e o transforma em dinheiro. Seguindo as máximas dessa ética de racionalização do 

tempo, os países calvinistas se desenvolveram capitalistas. Dessa observação surge a questão 

levantada pelo sociólogo: o que haveria no Calvinismo que promoveu o desenvolvimento 

nesses países capitalistas? A doutrina da predestinação, a valorização do trabalho árduo, a 

frugalidade, a autodisciplina e a poupança. No calvinismo, observado por Weber, a ascese 

intramundana se fundamenta na teologia da predestinação, ou seja, por não saber se é 

escolhido ou condenado por Deus: o bom desempenho no trabalho e a resistência ao pecado 

são os sinais de que o indivíduo de fato é escolhido. Assim, se concebeu um código moral que 

ultrapassou as fronteiras da religião, atingindo totalmente o sistema econômico. 

Essas características coincidem com as exigências do sucesso na emergente economia 

capitalista. No universo católico, quando a nobreza ainda exercia forte influência, valorizava-

se o ócio, enquanto os calvinistas, o negócio. Para o catolicismo havia a expiação dos 

pecados, bem como os pecados poderiam ser compensados pelos sacramentos, com fins de 

alcançar a salvação, diferentemente do que era pregado na doutrina calvinista da 

predestinação. Essa diferença foi substancialmente observada por Weber ao relacionar a 

prosperidade financeira à ética protestante. Enquanto o primeiro capitalismo, o mercantilista, 

tinha como protagonista a nobreza católica e rica, o capitalismo moderno se formou nos 

centros urbanos, com o crescimento paulatino do artesão e do pequeno burguês cujo resultado 

é uma classe dominante laboriosa que trabalha todo dia e exige o mesmo de seus empregados. 

É a cultura do trabalho que se fixou como imperativo categórico, ou melhor, um superego 

cultural, pois pune/exclui quem não cumpre suas máximas. Enquanto Freud (1930) 

considerou o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo a mais recente das ordens 

culturais do superego, o pensamento weberiano atribui ao trabalho, modo de produção e, 

consequentemente, de existência no mundo capitalista, a nova ordem cultural.  

A ascese intramundana da teologia calvinista e o reforço à predestinação do homem 

fizeram crescer ainda mais uma moralidade individualista que valoriza a capacidade do 

                                                           
56 Publicações de Benjamin Franklin no Poor Richard's Almanack (Almanaque do Pobre Ricardo) que circulou 

nos Estados Unidos (na época uma colônia britânica) de 1732 a 1758. 
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homem de realizar coisas, mas que não poderia gozar do fruto desse esforço, ou seja, o 

calvinista deveria conter-se, ser frugal. A ideia de poupança para ser reinvestida no 

aperfeiçoamento da profissão, no mundo do trabalho, influenciou no desenvolvimento dos 

países capitalistas. Assim, a economia é vista como força motriz capaz de ser condicionada 

por outros sistemas, no caso, pela religião. 

Na análise da ascese protestante intramundana, Weber discute o último ponto do que 

ele considera de desencantamento do mundo, pois se a salvação depende exclusivamente de 

Deus e os sinais da eleição são atribuídos ao sucesso profissional, o papel da religião perde o 

sentido, assim como o processo de despovoamento da magia no seio das relações religiosas: 

“O radical desencantamento do mundo não deixava interiormente outro caminho a seguir a 

não ser a ascese intramundana” (WEBER, 2004, p. 135).  

Weber (2009) atribui a origem do processo de desencantamento do mundo ao mito 

judaico da criação do mundo, no qual se separam criaturas e Criador, tirando qualquer valor 

mágico dos elementos naturais, dos totens e da maioria dos tabus. Ao contrário das religiões 

politeístas, que tiveram seus deuses e simbologias perseguidos pelo monoteísmo judeu no 

combate à idolatria. A concepção de desencantamento do mundo é bem pertinente ao 

considerarmos o modo como o totemismo se tornou estranho aos nossos dias, segundo 

comentou Freud (1912), restando apenas levíssimos vestígios. O desencantamento do mundo 

afetou por completo o modo como o homem interpreta a Natureza cada vez mais explorada e 

destruída: “O destino de nossos tempos é caracterizado pela racionalização e intelectualização 

e, acima de tudo, pelo ‘desencantamento do mundo’” (WEBER, 1982, p. 182). 

 

3.3.2 Ascese intramundana: o código moral protestante, do Calvinismo às seitas  

 

Na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1904) e no artigo As seitas 

protestantes e o espírito do capitalismo (1906), Max Weber distingue características 

peculiares de igreja e seita: igreja como religião estabelecida, que acolhe a todos sem impor 

condições; em oposição à seita, cujo pertencimento é voluntário e deve ser merecido. 

Seguindo essa distinção, o Protestantismo e suas correntes ora podem ser classificados como 

seita ora como igreja. Weber distingue quatro grandes correntes do Protestantismo: o 

calvinismo e o pietismo (corrente calvinista mais radical), o metodismo e as seitas nascidas do 

movimento anabatista.  

Esses dois últimos grupos não são calvinistas, pelo menos, no que diz respeito à 

predestinação como ideologia. Os anabatistas e metodistas tiveram maior identificação com o 
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Arminianismo, doutrina fundada pelo teólogo holandês Jacobus Arminius (1560-1609) que 

rejeitou o dogma da predestinação, reforçando a salvação individual, o livre-arbítrio e o 

universalismo da graça, ou seja, a ideia de que Cristo morreu por todos. Embora contrárias à 

doutrina da predestinação, essas correntes aceitaram e aperfeiçoaram outras características do 

Calvinismo: valorização do trabalho árduo, frugalidade, autodisciplina e poupança. Os quatros 

grupos destacados por Weber possuíam desde suas origens subdivisões por questões 

doutrinárias ou políticas. Dentre eles, os anabatistas são os que mais ganharam adeptos e que 

melhor aperfeiçoou a ascese protestante: 

 

O pietismo da Europa continental e o metodismo dos povos anglo-saxões, 

tanto em seu conteúdo conceitual como em seu desenvolvimento histórico, 

são fenômenos secundários. Mas o segundo a ocupar, ao lado do calvinismo, 

a posição de portador autônomo da ascese protestante é o anabatismo, junto 

com as seitas que dele se originaram diretamente ou que adotaram suas 

formas de pensamento religioso ao longo dos séculos XVI e XVII como os 

batistas {propriamente ditos}, os menonitas e sobretudo os quakers 

(WEBER, 2004, p. 130). 

 

Justamente pelo apego ao modo de vida austero e frugal, Weber caracteriza os 

anabatistas e derivados como seitas, no entanto, não de forma valorativa: “passou a ser vista 

exclusivamente como uma comunidade daqueles que se tornaram pessoalmente crentes e 

regenerados, e só destes: noutras palavras, não como uma ‘Igreja’, mas como uma ‘seita’” 

(WEBER, 2004, p. 131). Para os anabatistas e batistas, a regeneração era demonstrada 

principalmente pelo batismo do adulto que voluntariamente aceitava o ascetismo 

intramundano: estar no mundo, mas não ser dele.  

Anabatistas e batistas formavam uma comunidade distinta das demais, uma igreja 

visível: “Dentro do protestantismo, o princípio da ‘Igreja do crente’ surgiu, claramente, pela 

primeira vez entre os batistas, em Zurique, em 1523-4. Esse princípio restringia a 

congregação aos ‘verdadeiros’ cristãos; significava, daí, uma associação voluntária de pessoas 

realmente santificadas, segregadas do mundo” (WEBER, 1982, p. 360). As cerimônias desses 

grupos eram simples e os testemunhos serviam para provar a todos as mudanças de vida. Em 

geral, os crentes não falavam ou negociavam com não congregados e só realizavam 

matrimônio com membros da mesma denominação57. Como não tinham a igreja 

institucionalizada para atestar, os próprios crentes testemunhavam seu estado de graça com 

um comportamento regrado se diferenciando dos demais cristãos.  

                                                           
57 Esses comportamentos foram preservados entre os assembleianos. Entretanto, vêm sendo modificados nas 

últimas décadas com a aceleração do processo de midiatização de suas práticas. 
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Esse protestantismo ascético e voluntarista iniciado pelas seitas anabatistas cresceu 

exponencialmente, ganhou inúmeras versões e adaptações. No Brasil, a ascese intramundana 

foi rigorosamente preservada pelo Pentecostalismo, principalmente na primeira metade do 

século XX. O Protestantismo pentecostal trazido ao Brasil de influência norte-americana, 

conforme vimos no segundo capítulo desse estudo, tinha uma liturgia simples e prezava como 

testemunho um padrão rigoroso de moralidade. Os membros eram admitidos nas igrejas de 

acordo com a sujeição às normas morais que atestavam a obediência. Uma moralidade 

individualista influenciada pela racionalidade da vida se colocou a serviço de uma reforma do 

mundo a partir da fundamentação religioso-moral, separando os interesses da igreja da 

realidade, consequentemente deixando às margens do debate político e social uma população 

de crentes, trabalhadores, honestos e obedientes às leis. 

 

3.4. SUPEREGO ASSEMBLEIANO: A ASCESE INTRAMUNDANA PENTECOSTAL 

BRASILEIRA  

 

O Calvinismo58 foi a principal corrente teológica protestante entre os séculos XVII e 

XVIII, mas no século XIX em diante o Arminianismo59 passou a prevalecer, devido à 

influência de grandes teólogos como John Wesley (1703-1791), fundador do movimento 

metodista, e John William Fletcher de Madeley (1729-1785), ambos oriundos da Igreja 

Anglicana (igreja oficial inglesa). 

 

Outro fator que alavancou ainda mais o Arminianismo nos séculos seguintes 

foi o advento do Movimento Pentecostal Moderno, que, devido a suas raízes 

metodistas via Movimento da Santidade (Holiness), sempre foi, em sua 

maioria, arminiano. Os pentecostais são o maior grupo evangélico do mundo 

e o que mais cresce, o que garante que o Arminianismo permanecerá por 

muito tempo como a principal corrente protestante (DANIEL, Revista 

Obreiro nº 68. CPAD, 2015). 

 

O pentecostalismo das Assembleias de Deus, no Brasil, tem dupla filiação de origem 

histórica: metodista, por sua matriz norte-americana, e batista, denominação de origem dos 

suecos fundadores, Vingrem e Berg. Assim, se formou com forte ênfase na teologia 

                                                           
58 No Brasil, na corrente das protestantes tradicionais, os presbiterianos são os principais seguidores da doutrina 

de Calvino. Entre os pentecostais, a Congregação Cristã do Brasil é a principal denominação calvinista. 
59 O Arminianismo prega que a eleição ou a condenação são decisões de Deus com base em Sua presciência em 

relação às escolhas futuras das pessoas, mas não significa que por conhecer tudo Deus tenha pré-determinado 

tudo. Portanto, é contrário à doutrina da predestinação calvinista.  
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arminiana, que havia se consolidado nos Estados Unidos60. Dessa base teológica tomou a 

fundamentação necessária para uma rígida doutrina moral e para o proselitismo: “As ADs 

nascem dentro de uma teologia escatológica arminiana, em que a salvação é para todos; resta, 

portanto, engajar-se com todo afinco na divulgação de tal mensagem. Daí vem o seu 

exacerbado proselitismo” (ALENCAR, 2013, p. 162). 

O asceticismo intramundano prevaleceu entre as diferentes ramificações protestantes, 

tanto calvinistas quanto arminianos consideram importante o cristão ter uma conduta de vida 

regrada, frugal e sem excessos. Weber (2004) afirma ser do Calvinismo a origem da ascese 

intramundana fortemente valorizada pelos protestantes: 

 

Mas mesmo na realidade do desenvolvimento histórico as coisas eram tais 

que a forma de ascese do calvinismo, não digo sempre, mas na maioria das 

vezes, ou foi imitada pelo resto dos movimentos ascéticos ou lhes serviu de 

termo de comparação e complemento na hora de desenvolver princípios 

próprios que dela divergissem ou desbordassem. [Onde, apesar de uma 

fundamentação doutrinal divergente, ainda assim surgiu igual coerência 

ascética...] (WEBER, 2004, p. 117). 

 

A fundamentação teológica arminiana é divergente quanto à doutrina da salvação 

instituída por Calvino, no entanto valoriza ainda mais a moral ascética como demonstração de 

fé e de obediência a Deus, pois acredita que a vida eterna depende da permanência do fiel na 

doutrina religiosa, podendo ser perdida pela apostasia. Mesmo o arminiano crendo na 

onipotência de Deus, prega que a vontade de Deus para a salvação de todos pode ser frustrada 

pela vontade do homem, ou seja, ele pode resistir ou não à vontade de Deus em sua própria 

vida (livre arbítrio).  

O asceticismo foi valorizado pelos crentes assembleianos desde a fundação dos 

primeiros grupos em 1911: “o discurso da negação do mundo” (ALENCAR, 2010, p. 141). A 

exacerbação da escatologia produziu nos novos convertidos ao Pentecostalismo, na maioria, 

pobres, migrantes e analfabetos, um distanciamento abismal com o mundo vaidoso, decadente 

e culto. Nas primeiras décadas, sob a direção dos missionários suecos, as Assembleias de 

Deus construíram um padrão moral rígido, funcionava como espécie de sacrifício do qual 

brota o sofrimento que aproxima os homens de Deus. A única diferença nesse sistema rígido é 

que os suecos fundadores não proibiam mulheres na direção das atividades, norma que se 

altera com a liderança brasileira.  

                                                           
60 Um dos teólogos responsáveis pela arminização das igrejas dos EUA foi Charles Finney (1792 a 1875), suas 

publicações ainda regulam muito da pregação nos dias atuais. Foi um ministro presbiteriano, mas não 

concordava com o Calvinismo. Os EUA sofreram dois Grandes Despertamentos antes do Avivamento da Rua 

Azuza: o primeiro na Nova Inglaterra com Jonathan Edwards e George Whitefield; o segundo, promovido por 

Charles Finney em Ohio, no oeste de Nova York e no oeste da Pensilvânia. 
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O ministério feminino foi abolido quando os pastores brasileiros assumiram a 

administração das ADs a partir de 193061. Ainda hoje, nas ADs tradicionais, as mulheres não 

assumem cargos ministeriais. O pentecostalismo assembleiano nos anos 30 ganhou formato 

machista e autoritário, conforme o comportamento predominante no Norte e Nordeste do 

Brasil da época, de onde se originaram as principais lideranças. Esse coronelismo, como 

tratam alguns estudiosos das ADs, foi reforçado pela dominação carismática62, no sentido 

weberiano. A postura sexista nas ADs vai repercutir nas normas dos Usos e costumes, das 

quais trataremos mais a frente. 

O tradicionalismo assembleiano marcava uma identificação visível de seus membros, 

principalmente as mulheres cujas vestes, cabelos, estilo monástico e aspecto de seriedade as 

faziam reconhecer enquanto crentes ou bíblias. Sobre o meado do século XX, registra:  

 

As ADs já têm uma identidade marcada por uma ascese de abstinência, 

frugalidade e rigorismo moral; uma conduta de vida, cada vez mais de estilo 

monacal e isolamento social, com uma leitura subjetivista e literalizada dos 

textos sagrados (herança pietista), portanto, muito conservadora e de 

exacerbado moralismo (ALENCAR, 2013, p. 172). 

 

A dominação tradicional-conservadora quanto aos usos e costumes começou a se 

flexibilizar a partir dos anos 80, quando as ADs e demais igrejas pentecostais começaram a 

sofrer a ascensão das igrejas neopentecostais: “As igrejas neopentecostais promoveram 

mudanças nos usos e costumes. Mais que isso, com o aparecimento delas, houve uma 

verdadeira ruptura na identidade estética, na aparência e santidade pentecostais” (ARAÚJO, 

2014, p. 879). Antes de entrar na discussão dessa flexibilização faz-se necessário conhecer os 

dizeres institucionais do código moral assembleiano.  

 

 

 

 
                                                           
61 No pentecostalismo norte-americano não havia distinção de gênero quanto ao ministério. No início do século 

XX, destacou-se Aimee Semple MacPherson (1890-1944) ao liderar um movimento do qual se originou a Igreja 

do Evangelho Quadrangular. No Brasil, Aimee mantinha correspondência, literalmente, com Frida Vingren, 

esposa de Gunnar Vingren, cuja biografia revela com esplendor seu papel fundamental na implantação das ADs 

no Brasil, embora não seja assim retratada ao longo da história da denominação. Frida participava das decisões 

administrativas e realizava os rituais como qualquer outro pastor, um dos motivos da “expulsão” dos suecos da 

direção das ADs (1930), seguida da volta da família Vingren à Suécia. Em 1926, no Rio de Janeiro Gunnar 

Vingren consagra Emília Costa como diaconisa, há outro caso em que Vingren tenha consagrado uma diaconisa 

em Santa Catarina em 1931, mesmo após a proibição em 1930. 
62 “A dominação carismática significa uma rejeição de todos os laços com qualquer ordem externa, em favor da 

glorificação exclusiva da mentalidade genuína do profeta e herói. Daí, sua atitude ser revolucionária e transpor 

todos os valores; faz que um soberano rompa todas as normas tradicionais ou racionais: ‘Esta escrito, mas eu vos 

digo’” (WEBER, 1982, p. 288). 
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3.4.1 Predomínio da dominação carismática: antiburocratização do código moral 

 

Sem considerar a historicidade do texto, os processos de construção dos 

efeitos de sentido, é impossível compreender o silêncio (ORLANDI, 2007, 

p. 45). 

 

Os termos usos e costumes de larga utilização na sociologia ganharam um significado 

específico no universo linguístico e teológico assembleiano. Nas publicações oficiais das 

Assembleias de Deus a expressão Usos e costumes tornou-se uma espécie de título das 

normas morais formalmente postas:  

 

Antonio Gilberto, pastor e teólogo assembleiano, definiu a expressão “usos e 

costumes”, no contexto religioso, como sendo “uma forma de expressão do 

testemunho cristão, de comportamento social, de porte e postura do crente e 

da congregação, confirmando ou comprometendo a doutrina bíblica, a ética 

cristã e a moral evangélica” (ARAÚJO, 2014, p. 879). 

 

Apesar de desde a fundação das ADs no Brasil (1911) já predominar uma rígida 

normatização do comportamento, da postura e da conduta intramundana do crente, somente 

em 1975 houve a oficialização institucional dessas normas. Antes disso, a única tentativa 

registrada na história das ADs aconteceu quando o Ministério da Assembleia de Deus em São 

Cristovão, bairro do Rio de Janeiro, criou e publicou uma Resolução (Anexo 01), em julho de 

1946, no principal veículo de informação e ensino das ADs, o Jornal Mensageiro da Paz. A 

iniciativa gerou muitas polêmicas a ponto de a Resolução ser anulada pela Convenção Geral 

das ADs do Brasil (CGADB). O documento pretendia normatizar o comportamento das irmãs 

em todo o país, com as seguintes regras: 

 

1. Não será permitido a nenhuma irmã membro desta igreja raspar 

sobrancelhas, cabelo solto, cortado ou tingido, permanente ou outras 

extravagâncias de penteado, conforme usa o mundo, mas que se penteiam 

simplesmente como convém às que professam a Cristo como salvador e rei. 

2.  Os vestidos devem ser suficientes compridos para cobrir o corpo com 

todo o pudor e modéstia, sem decotes exagerados e as mangas devem ser 

compridas. 

3.  Se recomenda às irmãs que usem meias, especialmente as esposas dos 

pastores, anciãos, diáconos professoras de Escola Dominical, e dos que 

cantam no coro ou tocam. 

4. Esta resolução regerá também as congregações desta igreja. 

5. As irmãs que não obedecem ao que acima foi exposto serão desligadas da 

comunhão por um período de três meses. Terminando este prazo, e não 

havendo obedecido à resolução da igreja, serão cortadas definitivamente por 

pecado de rebelião. 

6. Nenhuma irmã será aceita em comunhão se não obedecer a estas regras 

de boa moral, separação do mundo e uma vida santa com Jesus (DANIEL, 

2004, p. 218-219). 



94 

 

É preciso destacar que a primeira tentativa de oficializar normas morais nacionais para 

os seguidores das ADs surgiu com caráter sexista: um código de conduta moral uniformizador 

era compreendido pelos homens, os pastores, como necessário às irmãs. Mesmo sendo as 

mulheres impossibilitadas de assumir cargos importantes nas ADs desde 1930, regras eram 

impostas com justificativa de que “a mulher é a parte mais fraca e mais facilmente tentada 

pela vaidade” (Trecho da Resolução de 1946) e, por isso, seriam a porta de entrada do espírito 

de mundanismo nas igrejas. Combater o espírito de mundanismo não tem nenhuma relação 

com deixar de cumprir às tarefas do mundo: ser trabalhador, pagar impostos e cumprir os 

deveres cívicos: “diz respeito ao que é mundano e põe em risco a salvação, as esferas da 

sexualidade e do lazer são consideradas as mais perigosas” (ARÁUJO, 2014, p. 889). A 

polêmica Resolução gerou intenso debate na Convenção Geral de 1946, ocorrida em Recife, 

ao cabo de ser revogada. Pelos relatos de Isael de Araújo (2014) a polêmica em torno de um 

código moral mais firme às irmãs tem como real motivação a disputa entre a Igreja de São 

Cristovão e a de Madureira63, ambas do Rio de janeiro, mas com lideranças distintas e 

independentes64:  

 

Comentários da época dão conta de que as resoluções foram influenciadas 

pelas críticas da Assembleia de Deus de Madureira, que era muito rígida na 

área de costumes. Naquela época, os crentes de Madureira, que já 

observavam todas aquelas regras mencionadas na polêmica resolução, 

consideravam as mulheres da Igreja de São Cristovão muito ‘liberais’ em sua 

forma de vestir-se e pentear-se (ARÁUJO, 2014, p. 880).   
   

Assim como as igrejas neopentecostais são responsabilizadas, em boa medida, pela 

flexibilização atual da moral assembleiana, a Igreja de Madureira foi responsabilizada pela 

misoginia dos usos e costumes das ADs, principalmente porque tinha uma liderança ativa de 

formação militar: o Pastor Paulo Leivas Macalão, líder das ADs de Madureira até 1982, era 

fruto de uma educação com fins na carreira militar, somente interrompida por sua vocação 

religiosa. Por conta do caráter ultraconservador, as ADs ainda carregam muitos reflexos dessa 

mentalidade: uma visão sexista de supremacia e de controle do macho sobre os demais 

membros da família ou do grupo. Traços desse comportamento são observados ainda hoje. 

                                                           
63 Na história das ADs os representantes do Ministério Madureira eram os mais conservadores quanto às normas 

de usos e costumes, tendo como figura importante o Pastor Paulo Leivas Macalão, seu fundador e presidente até 

1982 quando faleceu. Em 1989 a CGADB excluiu de seu rol o Ministério Madureira e todos os seus afiliados.   
64 Em 1929 Paulo Leivas Macalão dirigia um grupo de crentes ligados a AD do bairro São Cristovão. Em 1930, 

Macalão foi ordenado a pastor por Gunnar Vingren e, em 1931, formou a AD de Bangu (RJ), que em 1933 

tornou-se a AD de Madureira. Araújo (2014, p. 33) cita que o próprio Vingren tornou a igreja dirigida por 

Macalão independente da igreja de São Cristovão antes de sua volta à Suécia, embora só tenha autonomia 

jurídica em 1941.   
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Em nossa pesquisa, indícios desses discursos pré-construídos se revelam nas narrativas dos 

indivíduos entrevistados, sobretudo, quanto às relações familiares.  

Embora de caráter extraoficial, o código moral revogado em Recife (1946) foi seguido 

pelas ADs, em geral, que já possuíam muitas outras Resoluções regulamentando a postura da 

igreja e a conduta do crente, tanto dentro da igreja como em atividades fora do ambiente 

religioso, sancionadas desde 1930 pela CGADB. A prova de que um código moral era 

construído e/ou aperfeiçoado para aplicação de caráter nacional pelas ADs, mesmo sem sua 

sistematização burocrática, deu-se com a oficialização em 1938 do sistema de disciplina65: 

documento que regulamentou as sanções para quem desobedecesse ao código invisível, mas 

eficaz nas ADs. A Resolução sobre disciplina (1938) é válida até hoje, pela qual se aplica 

correção e repreensão: adverte e/ou exclui do rol de membros os culpados de algum pecado 

ou desobediência às normas. Apesar de uniformizar as sanções, a resolução não normatiza 

para todo país os motivos e períodos de afastamento, ficando a critério de cada líder local. O 

código moral assembleiano é, até o momento, invisível, visto que não se trata de um domínio 

burocrático, mas carismático, de obediência ao líder, sem contar com os mecanismos formais, 

comprovando o sucesso do carisma, como trata Weber:  

 

O carisma só conhece a determinação interna e a contenção interna. O seu 

portador toma a tarefa que lhe é adequada e exige obediência e um séquito 

em virtude de sua missão. Seu êxito é determinado pela capacidade de 

consegui-los. Sua pretensão carismática entra em colapso quando sua missão 

não é reconhecida por aqueles que, na sua opinião, deveriam segui-lo. Se o 

aceitam, ele é o senhor deles — enquanto souber como manter essa 

aceitação, “provando-se”. Mas não obtém seu “direito” por vontade dos 

seguidores, como numa “eleição”, mas acontece o inverso: é o dever 

daqueles a quem dirige sua missão reconhecê-lo como seu líder 

carismaticamente qualificado (WEBER, 1982, p. 285). 
 

Exercendo a liderança carismática cada pastor criava, reformulava e valorava as regras 

comportamentais a serem seguidas pelo rebanho, muitas de modo bastante radical. Esse 

caráter pessoalíssimo dos líderes sempre foi acompanhado de uma estrutura hierárquica tanto 

na administração quanto nos aspectos teológicos e doutrinários. Não há consenso qual modelo 

eclesiástico é seguido nas ADs, no entanto, em geral, as igrejas são vinculadas a alguma 

estrutura ministerial66. Apesar de compor uma estrutura hierárquica e, portanto, bastante 

                                                           
65 Segundo Weber (1982, p. 293) “somente mediante a disciplina se converte a conservação do prestígio 

estamental e a estereotipação de seu modo peculiar de viver em algo que foi consciente em grande parte e 

racionalmente desejado”, acrescenta que “um herói carismático pode fazer uso da disciplina da mesma forma, e 

na verdade terá de fazê-lo se desejar continuar expandindo sua esfera de domínio”. 
66 “No decorrer do tempo, as ADs, não deixando de ser congregacionais, passaram a mesclar o modelo episcopal 

com o presbiteriano. Atualmente, é comum a figura do pastor-presidente parecer-se com um verdadeiro bispo 
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racionalizada, havia uma enorme dificuldade na discussão do tema Usos e costumes: muito 

divergente, muitas vezes, os debates produziam graves desentendimentos entre os pastores. 

Os pastores, muitas vezes, por falta de normatização nacional e/ou superior, extrapolavam na 

rigidez das normas de usos e costumes em suas respectivas congregações.  

Após a polêmica Resolução de 1946, houve um silêncio institucional sobre o tema por 

cerca de três décadas, embora as discussões continuassem a ocorrer nos bastidores da 

CGADB. Esse silêncio pode ser atribuído ao artigo/resposta produzido pelo missionário sueco 

Samuel Nyströn, publicado no jornal Mensageiro da Paz, por determinação da própria 

CGADB a fim de invalidar a Resolução de São Cristóvão. O artigo intitulado Dando lugar à 

operação do espírito, publicado em janeiro de 1947 (Anexo 02), inicia-se interpretando a 

burocratização das normas morais como gesto violento “devemos lembrar-nos que não se 

consegue fazer a obra do Senhor por força nem por meios violentos, resoluções ou 

imposições” (DANIEL, 2004, p. 223). Colocar no mesmo paradigma de significação meios 

violentos e resoluções leva-nos a compreender a burocratização regimental da conduta 

assembleiana como violência simbólica, conforme definiu Bourdieu (1989, p. 11), ou seja, por 

meio da comunicação e do conhecimento estruturam-se instrumentos de imposição ou de 

legitimação para a domesticação dos dominados. Esse artigo adquiriu valor maior ou igual às 

Resoluções da CGADB, pois tornou-se referência nos ensinamentos da conduta moral do 

crente. 

Negar a burocratização das normas morais pode ser mecanismo de valorização das 

lideranças carismáticas das ADs. No entanto, os efeitos de sentido do artigo-resposta 

repercutiram para acirrar o interesse de autonomia dos pastores brasileiros, processo iniciado 

nos anos 30, aflorado com a independência da AD de Madureira (1931) que logo se espalhou 

pelos subúrbios do Rio de Janeiro e outros estados. As igrejas da missão, quer dizer, as 

dirigidas pelos suecos eram menos rígidas quanto às vestes, penteados e coisas do tipo que as 

Igrejas de Madureira, que se dizia “a verdadeira Assembleia de Deus brasileira” (DANIEL, 

2004, p. 224). Como se pode observar, o tema Usos e costumes trouxe à tona as disputas de 

poder: não era apenas questão de concorrência entre as ADs cariocas dos bairros de São 

Cristovão e Madureira, mas a mudança de poder entre líderes suecos e brasileiros. A 

padronização comportamental sexista foi um dos pretextos das disputas internas de poder que 

redimensionaram a estrutura eclesiástica das ADs na primeira metade do século XX. 

 

                                                                                                                                                                                     
regional. Nas Assembleias de Deus também há traços do modelo presbiteriano, com as convenções regionais ou 

nacionais. As Assembleias de Deus, portanto, não têm um modelo eclesiástico puro” (CORREA, 2013, p. 92). 
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3.4.2. O uso da TV: novo pretexto para oficialização do código moral assembleiano  

 

 Na década de 60 e na primeira metade dos anos 70, novas discussões acaloradas sobre 

o comportamento da igreja e dos crentes voltam às pautas da CGADB, as maiores polêmicas 

se deram quanto ao uso das novas mídias, rádio e televisão (sobre o uso dessas mídias 

especificamente trataremos com maior atenção no capítulo 5). Destacamos aqui o fato do uso 

dessas mídias ser enquadrado nas legislações assembleianas dentro do tema Usos e costumes, 

ou seja, integra o código moral institucionalmente criado e seguido.  

No início da segunda metade do século XX, a chegada da televisão no Brasil 

mobilizou a necessidade de sistematizar e oficializar um código de conduta moral para todos 

os assembleianos, que resultou no documento histórico conhecido como Resolução de Santo 

André (ver Anexo 03b), apresentado em 1975, na cidade de Santo André (SP), quando foi 

aprovado sem grandes polêmicas, diferentemente de 1946.  Não houve polêmicas na 

aprovação dessa Resolução, porque a mesma oficializou normas já seguidas, conhecidas e 

debatidas por mais de quatro décadas da CGADB:  

 

(...) a Convenção Geral, deliberou pela votação unânime dos delegados das 

igrejas da mesma fé e ordem em nosso país, que as mesmas igrejas se 

abstenham do seguinte: 

1) Uso de cabelos crescidos, pelos membros do sexo masculino;  

2) Uso de traje masculino, por parte dos membros ou congregados, do sexo 

feminino;  

3) Uso de pinturas nos olhos, unhas e outros órgãos da face; 

4) Corte de cabelos, por parte das irmãs (membros ou congregados);  

5) Sobrancelhas alteradas;  

6) Uso de minissaias e outras roupas contrárias ao bom testemunho da vida 

cristã;  

7) Uso de aparelho de televisão, convindo abster-se, tendo em vista a má 

qualidade da maioria dos seus programas, abstenção essa que se justifica, 

inclusive, por conduzir a eventuais problemas de saúde; 

8) Uso de bebidas alcoólicas (DANIEL, 2004, p. 438-439). 

 

Como observado nas duas Resoluções, de 1946 e de 1975, quanto às proibições, a 

mudança é mais pela linguagem dissimulada: substituiu-se a expressão como “Não será 

permitido a nenhuma irmã...”, por “que as mesmas igrejas se abstenham do seguinte”. Foi 

inserida uma única regra específica aos homens da igreja, para não dizer que é uma resolução 

totalmente direcionada às mulheres, como a de 1946. Contudo, mantendo-se as mesmas 

normas quanto às vestes, aos penteados e outros comportamentos das irmãs. Duas normas 

sem fazer distinção de gênero são as grandes novidades da Resolução de Santo André: a 

proibição do uso de aparelho de televisão e de bebidas alcoólicas. 
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As normas são praticamente as mesmas que já eram usuais sem a oficialização. A 

novidade é a questão do uso da TV, ou seja, a Resolução de 1975 é fruto de uma nova 

conjuntura social que redimensionava uma nova conduta aos crentes. As décadas de 60 e 70 

foram marcadas pela efervescente revolução cultural: movimentos hippie e feminista, lutas de 

combate à discriminação dos negros, mulheres e homossexuais. Valorização da liberdade 

sexual, religiosa, financeira, política e moral. O uso das pílulas anticoncepcionais e lutas a 

favor da legalização do aborto vão repercutir na vida das famílias e, principalmente, no 

comportamento das mulheres quanto ao seu corpo, a minissaia, citada na Resolução de 75, 

representa a repercussão do movimento feminista. A cultura americana passou a influenciar 

fortemente a moda, os penteados, o estilo de vida dos brasileiros, enquanto os artistas e 

intelectuais brasileiros eram perseguidos pela Ditadura Militar. 

As mudanças culturais dessas décadas iam de encontro ao que se prezava nas Igrejas 

Assembleias de Deus como sendo os valores necessários à boa conduta dos crentes. As ADs, 

atualmente, continuam se opondo à homossexualidade, ao aborto, ao sexo fora do casamento, 

a roupas que mostram o corpo, dentre outras normas, principalmente, de controle do corpo 

feminino. As normas, em geral, são direcionadas às mulheres assembleianas subalternas e 

caladas diante de um corpo de dirigentes conservadores, sobretudo, masculino.  

As disputas internas, muitas vezes, mais atenuadas do que em outras denominações 

evangélicas, encontraram na discussão do tema Usos e costumes um mecanismo de imposição 

de controle do comportamento dos fiéis e, assim, um modo de se estabelecer e legitimar 

institucionalmente a cultura do moralismo. A Resolução de Santo André, que se diferencia 

pouco da Resolução de São Cristóvão, foi produzida pela cúpula da CGADB (Convenção 

Geral das Assembleias de Deus no Brasil), corpo de especialista autorizado a legitimar a 

conduta para todos os crentes assembleianos no país. Mais à frente, no capítulo 5, 

discutiremos o modo como esse corpo especializado se formou e como busca estender essa 

cultura do moralismo para além do campo institucional das ADs.  

 

3.4.3 Neopentecostalismo: arrefecimento da ascese intramundana assembleiana 

 

A década de 80 foi marcada pelo boom das igrejas neopentecostais, corrente religiosa 

que despontou no final dos anos 70, quando se iniciou o período de enfraquecimento da 

Ditadura Militar e se acelerou a difusão da indústria cultural no país. A Igreja Universal do 

Reino de Deus, a Igreja Casa de Benção e a Igreja Internacional da Graça são as principais 

representantes desse momento. Entretanto, inúmeras outras igrejas pentecostais começaram a 
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adotar das neopentecostais a chamada Teologia da prosperidade que redefiniu o conceito de 

moral para a comunidade pentecostal: 

 

O rigor na indumentária, a sobriedade do vestuário, o legalismo de usos e 

costumes, o puritanismo da moralidade, a militância aguerrida na 

evangelização, o apoliticismo nas questões sociais, o espiritualismo na 

leitura do mundo, o fundamentalismo e literalismo na leitura bíblica, o 

caciquismo da liderança, o despojamento e localização periférica dos 

templos, dentre outras questões, não são exclusividades assembleianas, mas 

por sua natureza fundante, terminaram de alguma forma marcando todas as 

demais igrejas pentecostais. No atual modelo neopentecostal, algumas dessas 

questões foram profundamente alteradas quando, coincidentemente, as ADs 

também alteraram, e muito, suas condutas a partir da década de 1980 

(ALENCAR, 2013, p. 93). 

  

Não há coincidência entre mudanças nas ADs e a ascensão do neopentecostalismo. A 

década de 80 foi um período de intensas transformações sociais no país, na política, na 

economia, na arte e na cultura, enfim, o Brasil estava numa década de efervescência. O 

fortalecimento de uma religiosidade carismática, liberal e utilitária em harmonia com o 

funcionamento da lógica instaurada pelas grandes mídias encontrou um terreno fértil nesse 

período. Os pentecostais clássicos, ou seja, as igrejas pentecostais instaladas no Brasil do 

início do século XX reconheciam a santificação no batismo pelo espírito santo67 e nos dons 

espirituais, como glossolalia, profecia, realização de curas, exorcismos e milagres: “Daí o 

‘batismo com o Espírito Santo’ também ser entendido como uma segunda justificação (a 

primeira é tanto a justificação pela fé, como compreendeu Lutero, quanto a salvação pela 

graça, conforme o metodismo de John Wesley)” (ALMEIDA, 2004, p. 41). 

Diferentemente dos pentecostais da primeira onda, para os neopentecostais a benção 

de Deus está muito mais relacionada à prosperidade material do que aos dons espirituais. 

Nesse ponto reside a proximidade do pentecostalismo contemporâneo com o Calvinismo: a 

crença de que a prosperidade material é a prova de que Deus age a seu favor. Essa mudança 

na perspectiva pentecostal produziu um grande impacto nas igrejas, inclusive nas ADs, que 

reconhecem uma tendência à fundamentação calvinista em seus atuais seguidores, embora 

acreditem que eles utilizem isso como um meio de contestar conhecimentos teológicos, não 

de aproximação ao neopentecostalismo.  

Silas Daniel (2015), escritor contemporâneo da Casa Publicadora das Assembleias de 

Deus (CPAD), relaciona uma crescente influência do Calvinismo, de certo modo, à rejeição 

                                                           
67 “Muito mais extática (e bastante audível), trata-se de um transe coletivo que produz palavras sem sentido. 

Uma oralidade possuída na qual as palavras de Deus são compreendidas somente por ele, mas que, ao final do 

transe, cria na pessoa a convicção de ter sido incorporada pelo Espírito de Deus” (ALMEIDA, 2004, p. 41). 
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dos crentes ao neopentecostalismo: “Muitos crentes, de ‘ressaca’ com tantos hinos e 

mensagens centrados no homem, passaram a buscar literaturas e mensagens que exaltassem 

mais a soberania divina e, infelizmente, acabaram encontrando-as com mais frequência em 

sites de conteúdo calvinista”68. Para Daniel (2015), a aversão sadia ao neopentecostalismo 

vem gerando leituras e até adesão ao Calvinismo dentro das Assembleias de Deus, o que no 

passado seria motivo para afastamento/desligamento69. 

Relacionar prosperidade à benção sobrenatural não é um discurso exclusivo da 

contemporaneidade, opera ao longo da história em diferentes culturas e em outras correntes 

religiosas, ou seja, não é uma particularidade nem do pentecostalismo, nem do Brasil. A 

diferença do neopentecostalismo brasileiro é o modo como se constituiu atrelada às lógicas da 

midiatização, formando um complexo ideológico: não se restringe a uma igreja ou a pastores 

ambiciosos, alterou o modo de viver, pensar e ser de religiosos fundamentalistas. Alencar diz 

do “processo de iurdização antropofágica” que inundou as igrejas pentecostais (ALENCAR, 

2013, p. 273), processo iniciado pela Igreja Universal do Reino de Deus que afetou quase 

todas as instituições cristãs no Brasil. Para Bandeira (2017, p. 62), no neopentecostalismo 

ocorre uma espécie de Canibalismo simbólico, pois as novas religiosidades apagam as fontes, 

e, aos poucos, fundam novos sentidos.  

Nesse processo, é preciso considerar a influência da Globalização: uma nova ordem 

mundial se instaurou na economia e na cultura brasileiras a partir dos anos 70. No 

funcionamento do trabalho religioso essa nova ordem vai ser observada no oferecimento de 

serviços religiosos que buscam atender às necessidades das pessoas, que passam de fiéis a 

consumidores dos bens de salvação. Os rituais tradicionais produzidos para agradar a Deus 

dão espaço a uma religiosidade de troca, Deus passa a ser agradado por aquilo que Ele pode 

oferecer. Nesse contexto, nas Assembleias de Deus da década de 80:  

 

a militância arminiana e congregacional de uma irmandade simples, 

voluntariosa e profundamente marcada por fenômenos pentecostais dá 

espaço a um modelo institucional centralizado e regrado pelas Igrejas-Sede e 

seus grupos de poder; vai se delimitar o espaço distinto entre ação e domínio 

dos peritos e grupos estamentais, dos consumidores e produtores dos bens de 

salvação (ALENCAR, 2013, p. 173). 

 

                                                           
68 DANIEL, Silas. Em defesa do Arminianismo. Revista Obreiro. Nº 68. CPAD 2015. 

http://www.editoracpad.com.br/hotsites/obrasdearminio/. Acesso em junho de 2017. 
69 A primeira dissidência da AD no Brasil foi por adesão ao Calvinismo: o pastor da AD em Mossoró (RN) 

Manuel Higino de Souza em 1932. Sendo desligado definitivamente em 1933 fundou a Assembleia de Cristo, 

atual Igreja de Cristo no Brasil. 

http://www.editoracpad.com.br/hotsites/obrasdearminio/
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Se somente na terceira onda, como sistematiza Freston (1993), as ADs vão reconhecer 

influências da teologia calvinista provenientes na neopentecostalização de seus discursos, 

outras características sociológicas da Reforma estão presentes no movimento pentecostal 

brasileiro desde a chegada dos missionários suecos: a noção de trabalho como vocação, a 

individualização da salvação e gestão empresarial das igrejas. Para os pentecostais, preguiça e 

ócio são inimigos de Deus, ou seja, o trabalho tanto secular quanto religioso é muito valoroso, 

é um privilégio do dever, algo naturalizado, inclusive, é um conceito chave da literatura 

assembleiana, aparece nos textos e hinos como sinônimo de culto, atividades eclesiásticas, 

evangelização, dentre outras possibilidades (ALENCAR, 2013, p. 148). 

O resultado do trabalho considerado como empenho individual se relaciona ao sentido 

de salvação, resultado da graça de Deus ao reconhecer a ação/fé dos indivíduos mediante seu 

livre-arbítrio (arminianismo). Assim, para ser salvo, é preciso uma ação individual, a 

conversão: o nascer de novo, ou seja, afastar-se de sua comunidade anterior (religiosa ou não) 

para “uma vida comunitária nova, buscada, experimentada e escolhida pelo ‘indivíduo-agora 

individuado’ que se disponibilizou a deixar-se levar por um chamado, um convite, um 

anúncio, vou dizer: por uma interpelação, na qual se reconhece e então se converte” 

(PIERUCCI, 2006, p. 122). A ascese assembleiana, assim como trata Pierucci, interpela as 

pessoas como indivíduos individuados, essa é uma herança puritana. 

A salvação, para os pentecostais, não depende de herança ou inserção coletiva, mas da 

graça de Deus mediante as ações individuais, pois são atravessados pela noção de 

trabalho/vocação/profissão advinda da tradição luterana (Beruf). Tais sentidos fundamentaram 

o empenho dos pentecostais, principalmente, no trabalho religioso cada vez mais 

profissionalizado, de maior organização empresarial, e/ou moldados nas novas formas de 

produção alinhadas à ambiência midiática. Atualmente, o trabalho religioso nas ADs é 

bastante racionalizado e requer dos líderes, além do carisma, conhecimentos de gestão, mídia, 

política entre outros, sobretudo, porque buscam se fortalecer na emergência de novos modos 

de ser pentecostal. 

 

3.4.4 Ascese assembleiana: habitus de classe e ética da providência 

 

No final dos anos 70 e início dos 80, o corpo de especialistas das ADs volta a debater 

sobre Usos e costumes a partir de temas pontuais e repetitivos, como ministério feminino, 

divórcio e aborto. Em 1985, a CGADB pauta em sua reunião ordinária “a fixação de 

princípios de um modus vivendi ideal para os membros da Igreja”, mas foi nos anos 90 que as 
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discussões se intensificam, tendo o ápice em 1995 com o embate entre pastores liberais70 e 

conservadores. O conservadorismo prevaleceu e alguns dirigentes até mesmo sugeriram a 

exclusão dos pastores e igrejas liberais da CGADB.  

O tema Usos e costumes retornou às pautas nos anos 90, principalmente, por questões 

relacionadas ao crescimento da igreja que na época gerou muitos debates. Foi um período de 

aumento do trânsito religioso e da concorrência com outras igrejas e ministérios que 

começaram a criar novas estratégias: igrejas em células71 e igrejas eletrônicas apresentavam 

grande crescimento (ver figura 04, no capítulo 02, na qual apresentamos gráfico do 

crescimento das quatro maiores igrejas pentecostais no Brasil de 1990 a 2000). Depois de 

muitos debates polêmicos, o Conselho de Doutrina da CGADB apresenta em 1999, no 5º 

Encontro dos Líderes das Assembleias de Deus (ELAD), uma atualização da Resolução 

Oficial de Santo André (ver Anexo 03b), na qual as normas do código moral assembleiano 

são apresentadas assim: 

 

Quanto aos oito princípios da resolução, uma maneira de colocar numa 

linguagem atualizada é: 

1. Ter os homens cabelos crescidos (1 Co 11.14), bem como fazer cortes 

extravagantes; 

2. As mulheres usarem roupas que são peculiares aos homens e vestimentas 

indecentes e indecorosas, ou sem modéstias (1 Tm 2.9, 10); 

3. Uso exagerado de pinturas e maquiagem – unhas, tatuagens e cabelos (Lv 

19.28 e 2 Rs 9.30); 

4. Uso de cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica (1 Co 

11.6, 15); 

5. Mal uso [sic] dos meios de comunicação: televisão, Internet, rádio, 

telefone (1 Co 6.12; Fp 4.8);  

6. Uso de bebidas alcoólicas e embriagantes (Pv 20.1; 26.31; 1 Co 6.10 e 

Ef. 5.18) (DANIEL, 2004, p. 581). 

 

O texto completo da atualização é bastante extenso e faz uma reflexão de forma bem 

explicativa sobre a falta de crescimento da igreja, nega relação entre a falta de crescimento e a 

moralidade rígida dos usos e costumes. Essa reflexão foi motivada pelo (in)sucesso do Projeto 

Década da Colheita, pois não alcançou no ano 2000 a meta ambiciosa de 50 milhões de 

membros, apesar de produzir um crescimento notável: as ADs passaram de 2.439.763 em 

1990 para 8.418.140 membros em 2000, segundo IBGE. 

                                                           
70 O termo liberal foi usado nas Atas da CGADB como oposição ao conservadorismo: sinônimo de moderno e 

atual. Apesar de, no sentido restrito, não fazer referência direta ao Liberalismo, doutrina político-econômica, os 

efeitos de sentido nos conduzem a reconhecer na postura desses pastores certa aproximação com os interesses 

político-econômicos neoliberais. 
71 Também conhecido como movimento G12: “São grupos de crentes que se reúnem semanalmente em lares, 

com o objetivo de se multiplicarem na evangelização e pregação do evangelho, integração, pastoreio, preparação 

de líderes e formação de novas células” (ARAÚJO, 2014, p. 363). 
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A partir das questões sobre o crescimento das igrejas, o discurso de conservadorismo 

deu espaço a uma atualização, mas sem deixar de ser conservador, como ressalta o próprio 

historiador Daniel (2004, p. 624): “o 5º Encontro de Líderes das Assembleias de Deus passou 

para a História como um evento em que a liderança assembleiana consolidou sua posição 

firme diante do afrouxamento ético por que atravessa a sociedade desde o fim do século 20”. 

Esse conservadorismo é bastante ressaltado no último trecho da Resolução (Anexo 4): “as 

tentativas de mudanças são sempre um fiasco, por que quem não gosta de nossa maneira de 

cultuar a Deus já saiu, já foi embora para outras denominações”.  

As proibições continuaram, conforme versão de 1975, sobretudo, para as mulheres, 

embora com exigências mais brandas quanto aos cabelos e maquiagem. A grande diferença é 

que, por um jogo de linguagem, liberou-se o uso da televisão (sobre mais detalhes desse jogo 

de linguagem, dos motivos e repercussões dessa liberação trataremos no capítulo 5). Outro 

elemento importante dessa revisão das normas morais assembleianas é a legitimação que os 

textos bíblicos inseridos nessa versão geraram para as proibições. Esses textos são repetidos 

pelos pastores das ADs, como máximas do imperativo categórico, para regulamentação do 

comportamento dos fiéis. 

Os ditos na Resolução de 1999 são inevitavelmente atravessados pelos dizeres das 

resoluções anteriores, como também são atravessados pelo silêncio de outras normas morais 

assembleianas. Os novos sentidos da atualização das normas divulgadas no 5º ELAD, mesmo 

atravessados dos sentidos anteriores, produzem outros efeitos, pois se configuram em 

condições diferentes. O texto completo da Resolução de 1999 pode ser dividido em três 

partes: 1. Introdução definindo os termos Princípio, Tradição, Doutrina e Costume; 2. A 

Resolução de Santo André atualizada; 3. Reflexão sobre a falta de crescimento das ADs e 

orientações sobre a influência do neopentecostalismo. O texto completo aborda as principais 

dificuldades enfrentadas na década de 90, principalmente, repele o neopentecostalismo, e não 

o Catolicismo ou o Candomblé, religiosidades confrontadas pelo pentecostalismo clássico ao 

longo da história:  

 

É muita falta de bom senso e de respeito para com nossa denominação copiar 

grupos neopentecostais que sequer sabemos quem são, nem de onde vêm e 

nem para onde vão. Com a avalanche de igrejas neopentecostais com 

liturgias e crenças para todos os gostos têm levado alguns de nossos líderes a 

se fascinarem por esses movimentos, imitando e copiando seu sistema 

litúrgico (DANIEL, 2004, p. 583). 

 

Na Resolução atualizada o neopentecostalismo é apresentado como uma espécie de 

heresia com inovações litúrgicas e teológicas que atendem todos os gostos, ou melhor, 
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qualquer público-alvo. As ADs se colocam com bastante certeza do seu público-alvo, trata-se 

de afirmar uma identificação específica a determinados públicos, como ressalta o trecho da 

terceira parte da Resolução de 1999: 

 

Cada igreja tem seu público-alvo que pretende alcançar. A nossa igreja é 

bem conhecida em todo o país e tem sua linha traçada. As Assembleias de 

Deus não nasceram com projeto político, empresarial e nem com plano 

específico para evangelizar as elites da sociedade. O nosso projeto é ganhar 

o povo para Jesus e fundar igrejas locais em todas as cidades e bairros de 

nosso país. Foi com essa estrutura que Deus nos trouxe até aqui e nos fez a 

maior igreja evangélica do país (DANIEL, 2004, p. 583). 

  

A negação de plano político e de plano empresarial na origem das ADs no Brasil 

condiz com sua dominação carismática no início do século, no norte do país, mas não 

significa que ao longo do seu histórico isso tenha se mantido. Desde 1930, quando o processo 

de midiatização das ADs se intensificou, observamos crescente organização empresarial da 

CGADB e implantação de sistema de franquia (CORREA, 2013, p. 186). Definição clara de 

seu público-alvo e metas, como salientou a própria Resolução, indica a existência de projeto 

empresarial nas ADs, mesmo com modelo distinto.  

Quanto ao plano político, as ADs somente começam a se articular a partir dos anos 90. 

Antes consideravam política como coisa do mundo e mantinham uma postura conservadora 

sobre o assunto: “Cada vez que as eleições se aproximavam, principalmente, radicalizavam 

dizendo que ‘política é coisa do Diabo’ e que os crentes não podem se envolver com ela. De 

forma geral, prevalecia a posição contrária ao envolvimento do crente com a política, uma 

espécie de apoliticismo religioso” (ARAÚJO, 2014, p. 703). Em 1999, inicia-se uma nova 

fase entre a política e as ADs, quando a CGADB criou a Comissão Política para orientar os 

fiéis quanto ao voto, que passou a ser capital institucional no cenário político partidário 

interno e externo às igrejas. Atualmente, as ADs possuem partido político, maior 

representação nas bancadas evangélicas, lançam candidatos em todas as esferas, inclusive à 

Presidência da República: “sua participação política foi de um extremo ao outro: de um 

absoluto alheamento a um surto teocrático” (ALENCAR, 2013, p. 251).  

De todas as negações da Resolução de 1999, a de possuir interesse no evangelismo das 

elites foi a mais enfática como se observa no seguinte trecho: “O objetivo de conquistar as 

elites da sociedade em detrimento de nossos costumes e tradições não é bom negócio. Isso 

tem causado muitos escândalos e divisões e não levam a resultados positivos. Somos o que 

somos”. Historicamente, as ADs foram reconhecidas como igrejas de pobres, enquanto que 
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nos grupos protestantes tradicionais não se observava essa classificação de classe de modo 

identitário.  

Com a onda neopentecostal, as ADs reafirmaram um ethos de classe, distinguindo 

socialmente seus membros. No discurso de gestão empresarial das ADs o evangelismo, a 

depender do público alvo, pode ser visto como bom ou mau negócio. Nesse sentido, do 

evangelismo das elites como mau negócio, podemos entender que a religiosidade 

assembleiana tem validade para as classes desfavorecidas economicamente, isso não quer 

dizer que não tenham ricos nas ADs, mas que a maioria de seus membros é pobre. “Somos o 

que somos”, discurso de afirmação da identidade assembleiana, totalmente vinculado ao 

habitus de classe72 (BOURDIEU, 2007). Aliar-se às elites seria romper “sua sintonia com um 

habitus de classe comum”, o elemento responsável pelo sucesso dessa religiosidade (SOUZA, 

2012, p. 314). Na luta por melhores condições de vida, no contexto contemporâneo, sem a 

certeza de um futuro melhor, os assembleianos se apossam do “novo espírito capitalista” 73, ou 

seja, de uma capacidade criativa e empreendedora:  

 

É nessa luta que o chamado “novo espírito do capitalismo” se afirma entre os 

dominados como forma de descrição da incerteza, como se ela fosse escolha, 

motivando o comportamento empreendedor mesmo sobre essas condições, 

legitimando e em parte construindo o habitus de classe exigido pela situação 

instável que se ocupa na divisão social do trabalho (SOUZA, 2012, p. 324). 

 

O empreendedorismo dos batalhadores pentecostais, como denomina Jessé Souza 

(2012), se repercute em testemunhos e exemplos para a família e para a comunidade. A base 

de ensino pentecostal se estrutura mais por testemunhos que por fundamentos teológicos. Essa 

metodologia reforça o habitus de classe, que opera no processo de identificação, por exemplo, 

o testemunho de um ex-desempregado que chegou ao cargo de gerência não faz sentido para o 

indivíduo de uma família abastada: “A pregação encontra eco no desemprego e na 

informalidade e, como a única alternativa quase sempre é tentar manter-se como autônomo, a 

necessidade material é simbolizada em termos religiosos (como um mal a ser superado) que, 

por sua vez, geram a disposição para enfrentá-la” (ALMEIDA, 2011, p. 120).  

                                                           
72 Bourdieu (2007) salienta como o gosto por um cardápio, o modo de vestir, de se pentear e de decorar a casa, 

enfim, como os hábitos de vida são condicionados ao capital simbólico atribuído a depender da necessidade, ou 

melhor, um bem recebe um valor social pelo uso social a que é submetido. Os hábitos e gostos diferenciam os 

grupos sociais e aproximam as classes que compartilham do mesmo habitus.  
73 Boltanski & Chiapello (2009, p. 130) listam “as qualidades que, nesse novo espírito, são penhores de sucesso - 

autonomia, espontaneidade, mobilidade, capacidade rizomática, polivalência (em oposição à especialização 

estrita da antiga divisão do trabalho), comunicabilidade, abertura para os outros e para as novidades, 

disponibilidade, criatividade, intuição visionária, sensibilidade para as diferenças, capacidade de dar atenção à 

vivência alheia, aceitação de múltiplas experiências, atração pelo informal e busca de contatos interpessoais”. 
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Conquistar as elites da sociedade, segundo a Resolução de 1999, é abrir mão daquilo 

que distingue as ADs, suas tradições e costumes. A crítica se faz ao empenho do 

neopentecostalismo na transformação dos fiéis pela ascensão financeira. Na IURD, por 

exemplo, inúmeras ações se constituem nesse empenho, tais como Culto dos empresários, a 

campanha Eu sou a Universal74 dentre outros. Em geral, nas ADs, os testemunhos valorizam a 

transformação moral do fiel, podem ser resultados ou não do sucesso profissional e financeiro. 

O pentecostalismo brasileiro assembleiano especificamente se desenvolveu e se aperfeiçoou 

nas comunidades mais excluídas pela desigual distribuição dos recursos materiais: nos 

subúrbios, morros e favelas dos centros urbanos; nas roças e vilas das regiões rurais. “No 

início do século vinte, o pentecostalismo era majoritariamente negro, pobre e feminino. Um 

século depois mudou muito, mas permanece igual: continua de maioria negra, pobre e 

feminina” (ALENCAR, 2013, p. 322-323). Apesar da corrente assembleiana que se alinha 

com a teologia da prosperidade, sobretudo, os ministérios midiáticos, as ADs, em sua maioria, 

chegam ao século XXI com duras críticas ao neopentecostalismo, assim dizer, por 

contaminar, em certa medida, a moral pentecostal em sintonia com o habitus de classe de seu 

público: batalhadores numa luta contínua contra o mal.  

Os assembleianos são mais adeptos da ética da providência, embora sejam afetados 

pela ética protestante do trabalho e pela Teologia da prosperidade. Conforme Almeida (2011, 

p. 119): “a crença está em uma ‘ética da providência’, para a qual a ascensão econômica não 

tem um forte valor religioso e as necessidades materiais nunca são definitivamente resolvidas, 

mas providas caso a caso como um ‘socorro divino’”. Desse modo, prezam mais pela 

dependência do fiel à manifestação divina, o que acomoda, em boa parte, o impulso de 

empreendedorismo, conservando a identificação dos batalhadores assembleianos. Nesse 

sentido, Jessé Souza (2012, p. 311-312) trata o Pentecostalismo como “uma forma 

tipicamente moderna de religiosidade das classes dominadas, em sintonia com as formas 

modernas de exclusão e dominação, engendradas pelo capitalismo e pela modernidade”.  

  

3.4.5 Flexibilização da ascese, concorrência e burguesia assembleiana 

 

Apesar da atualização do código moral assembleiano, em 1999, e de se utilizar extenso 

texto referendado à luz de versículos bíblicos quanto aos Usos e costumes, o assunto volta aos 

debates da CGADB. Questões de diversas ordens são discutidas até que, em 2007, outra 

                                                           
74 A Campanha públicitaria da IURD, lançada em 2013, Eu sou a Universal destaca o sucesso profissional e 

financeiro de seus membros como resultado do investimento do fiel na instituição.  
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Resolução é oficializada estabelecendo punições em decorrência dos desvios dos princípios 

doutrinários e dos bons costumes, principalmente no que diz respeito à introdução de 

doutrinas heréticas, de movimentos ecumênicos e da quebra da liturgia dos cultos (ARAÚJO, 

2014, p. 886). O conceito mais discutido na Convenção Geral nessa década foi identidade 

assembleiana totalmente relacionado, pelos pastores, ao código moral dos usos e costumes. 

Nessa concepção, não é a fundamentação protestante pentecostal e arminiana que caracteriza 

os traços identitários desses religiosos, mas dois pilares: memória e tradição (ARAÚJO, 2014, 

p. 356). A discussão sobre a normatização do comportamento dos assembleianos ainda está 

longe de se tornar coadjuvante na CGADB. Em 2011, novamente voltou a ser centro das 

atenções e resultou numa nova atualização das normas, conforme publicação no Mensageiro 

da Paz N°. 1.512/maio 2011:  

 

Resolução do ELAD de 1999: ratificação na 40º AGO em Cuiabá 2011 

  

Que as igrejas se abstenham de: 

1 – Ter os homens cabelos crescidos (1 Co 11.14), bem como fazer cortes extravagantes, bem como o 

uso de brincos; 

2 – As mulheres usarem roupas que são peculiares aos homens e vestimentas indecentes e indecorosas, 

ou sem modéstias (1 Tm 2.9,10); 

3 – Uso exagerado de pintura e maquiagem – unhas, tatuagens e cabelos (Lv 19.28; 2 RS 9.30); 

4 – Uso de cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica (1 Co 11.6,15); 

5 – Mal uso [sic] dos meios de comunicação: televisão, Internet, rádio, telefone (1 Co 6.12; Fp 4.8); 

6 – Uso de bebidas alcoólicas e embriagantes (Pv 20.1; 26.31; 1 Co 6.10; Ef 5.18); 

7 – Os Ministros das Assembleias de Deus deverão orientar seus fiéis quanto aos programas 

veiculados na TV brasileira ou em qualquer outro de imagem e som, os quais venham provocar 

distorções litúrgicas e confusões teológicas. 

 

A grande novidade nessa ratificação do código moral assembleiano, que a torna uma 

atualização também, é a inserção de uma norma específica aos ministros quanto à orientação 

sobre o acesso dos fiéis aos programas de TV. Mais uma vez a televisão volta aos cenários 

dos debates assembleianos, mas a orientação faz um recorte aos programas que venham 

provocar distorções litúrgicas e confusões teológicas, ou seja, o recorte se restringe aos 

programas religiosos, pois são esses que poderiam provocar nos crentes tais distorções.  

A resolução de 2011 não diz quais são os programas, nem porque provocam distorções 

litúrgicas e confusões teológicas. Entretanto, sua formulação tem relação direta com o 

desligamento polêmico do Pastor Silas Malafaia da CGADB em 2010, anunciado na TV pelo 

próprio televangelista que fez questão de publicizar o lançamento de revistas de produção 

própria para a Escola Dominical, declarando concorrência direta à Casa Publicadora das 

Assembleias de Deus. Em carta aberta aos pastores da CGADB, publicada na internet após 
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sua declaração na TV, Silas Malafaia diz que renunciou ao cargo de vice-presidente e se 

desligou da CGADB por ter assumido a AD da Penha (RJ), que passou a denominar-se 

Assembleia de Deus Vitória em Cristo, (nome do programa de TV do pastor). Além desse 

motivo, citou outros, mas que por serem de ordem interna da CGADB, foram explícitos 

apenas em documento enviado à instituição, no dia 14/05/2010. Após incitar os membros da 

CGADB a tomarem conhecimento do teor do documento, escreveu: “a prudência me impediu 

de trazer a público essas questões internas em Rede Nacional de Televisão” (Carta de Silas 

Malafaia, In ALENCAR, 2013, p. 378).  

O episódio do desligamento de Silas Malafaia explicitou a disputa de poder político e 

econômico nas ADs cujo palco principal, no momento, era a TV. Criar uma nova norma no 

código moral assembleiano, por revanchismo dentro do próprio universo das ADs, 

descaracteriza o sentido religioso das normas e, nesse caso, do comportamento ascético. A 

nova norma não tem nenhum versículo bíblico de referência como as demais, por não existir 

texto bíblico correspondente ao conteúdo da norma ou por não ter havido preocupação em 

realizar a intertextualização. Vale lembrar que não há uma norma específica aos ministros 

para que orientem os fiéis quanto aos programas seculares. Os programas religiosos da TV 

são, a maioria, programas evangélicos e pentecostais, ou seja, não é enfrentamento a outras 

religiões ou mesmo ao espírito do mundanismo. Os assembleianos sempre enfrentaram 

embates litúrgicos e teológicos com os próprios pares dentro da CGADB ou com ministérios 

e/ou líderes dissidentes.  

Em maio de 2011, na edição da Revista Istoé nº 2167, a reportagem intitulada Um 

pastor moderno entre os radicais trata do Pastor Samuel Ferreira, vice-presidente do 

Ministério de Madureira. A reportagem traz o comentário de Gideon Alencar, estudioso das 

Assembleias de Deus, no qual relaciona as antigas proibições ao substrato de pobreza da 

grande maioria dos membros das ADs. “Era confortável para o fiel que não tinha condição de 

comprar uma televisão dizer que ela é coisa do diabo. Assim, ele vai satanizando o que não 

tem acesso.” Esse substrato corresponde ao habitus de classe do assembleiano, ou seja, 

satanizava-se o que era restrito às classes mais abastadas. Trecho da reportagem fala da 

mudança do público-alvo das ADs:  

 

A relativização dos costumes da Assembleia de Deus se dá em uma época 

em que não é mais possível dizer aos fiéis que Deus não quer que eles 

tenham vaidade. A denominação trabalha para atender a novas demandas da 

burguesia assembleiana, que, se não faz parte da classe média, está muito 
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perto dela, é urbana e frequenta universidades. É esse filão que está sendo 

disputado75. 

 

Por fim, a reportagem faz um resumo das mudanças dos costumes assembleianos, 

aponta isso como o elemento que atrai novos fiéis, consequentemente, acelerando o 

crescimento nos ministérios mais liberais, que são os midiáticos, como o da AD do Brás (SP) 

pastoreado pelo pastor Samuel Ferreira. O conteúdo da reportagem pode ser logo identificado 

em seu infográfico: 

 

Figura 05: Infográfico sobre mudanças dos costumes e crescimento das ADs 

 

 

 
Fonte: Revista Istoé, edição de 25.05.2011, nº 2167. 

 

Em 2015 a CGADB aprovou o Código de Ética76., documento que regulamenta as 

condutas dos pastores e suas respectivas igrejas e ministérios. Em 2016 a CGADB aprovou e 

registrou seu Estatuto e Regimento Interno. Os documentos servem para consolidar a 

                                                           
75 CARDOSO, Rodrigo. Um pastor moderno entre os radicais. In: Isto É, São Paulo: n. 2167, maio 2011. 

Disponível em: http://istoe.com.br/138157_UM+PASTOR+MODERNO+ENTRE+OS+RADICAIS/. Acesso em 

01/02/2017. 
76 Documento disponível no site da CGADB: https://www.cgadb.org.br/site2017/index.php/features/codigo-de-

etica. Acesso em 07/08/2017. 

http://istoe.com.br/138157_UM+PASTOR+MODERNO+ENTRE+OS+RADICAIS/
https://www.cgadb.org.br/site2017/index.php/features/codigo-de-etica
https://www.cgadb.org.br/site2017/index.php/features/codigo-de-etica
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CGADB como corpo de especialistas legítimo e autorizado a normatizar as posturas das ADs 

e de seus fiéis. Embora essa legitimação, para os fiéis assembleianos, independesse da 

burocratização. Esses documentos comprovam o processo de racionalização que desde os 

anos 30 se acelerou nas ADs, em especial, quanto ao trabalho religioso dos ministros. O 

estatuto e o regimento interno são instrumentos jurídicos que atestam nas ADs o predomínio 

institucional da dominação legal acima da dominação carismática, uma forma de fortalecer a 

instituição mediante o seu enfraquecimento na sociedade. Sobre a crise atual das instituições 

pentecostais voltaremos a tratar no capítulo 4. 

 

3.5 SILÊNCIO FUNDADOR DA ASCESE ASSEMBLEIANA: A MORAL DO SERVO DE 

DEUS 

 

Chegamos à tentativa de concluir as reflexões deste capítulo sem pretensão de dar 

conta das discussões sobre moral, assim como a certeza de que atualizações sucederão aos 

Usos e costumes assembleianos, porque “a um Deus transcendente que age em outra escala de 

tempo, opõem um Deus imanente que opera na contingência humana. Não há verdades 

eternas, mas verdades provisórias que ‘são verdadeiras’ na provisoriedade do existir, na 

contingência do sujeito” (MENDONÇA, 2011, p. 91). As verdades provisórias investidas 

como eternas geram as tensões observadas na construção e oficialização do código moral 

para/pelos religiosos das Igrejas Assembleias de Deus no Brasil. A concepção de moral 

assembleiana é posta como um imperativo categórico que traz a Bíblia como referência: 

 

Em relação à Bíblia, o pressuposto é que ela é a palavra do próprio Deus; 

eterna e idealmente, não sofre mudança interna (não tem passado, presente e 

futuro). Logo, é atual e aparece como revelação. O sentido bíblico é 

imutável, dado no próprio ato da criação narrado no livro Gênese, a despeito 

das diferentes interpretações produzidas durante a história humana; isso 

porque ele não só a ultrapassa como também a define, mas somente alguns 

compreendem isso: os salvos (ALMEIDA, 2004, p. 37).  

 

Para esses religiosos, a Bíblia é trans-histórica: válida no passado, atualmente e no 

porvir. Entendida desse modo, é usada para legitimar o código moral assembleiano que é 

restrito, histórico e local, como vimos ao longo do que foi apresentado nesse capítulo. A 

ascese assembleiana coloca-se como imperativo categórico, mas é relativa, condicionada a 

variantes de gênero; de localização, igrejas-sede tendem a menos rigidez moral do que as 

congregações dos subúrbios, assim como da capital em relação às cidades do interior; de 
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liderança, ter o pastor mais liberal ou mais conservador; conforme fatores históricos, dentre 

outros aspectos. 

Outras inúmeras regras da moral assembleiana não são registradas em atas e 

resoluções, compõem o código moral invisível, principalmente, no que diz respeito ao 

comportamento dos homens: por exemplo, não praticar esporte, usar roupa social, não usar 

bermudas, manter-se barbeado e outras diversas que não aparecem no registro e atualização 

das resoluções da CGADB. Esse silêncio tem a carga da ideologia sexista conservada no 

pentecostalismo clássico. Como conceitua Orlandi (2007, p. 102) “o silêncio não é ausência 

de palavras. Impor o silêncio não é calar o interlocutor mas impedi-lo de sustentar outro 

discurso”. Nesse sentido, o silêncio é o mecanismo de dominação masculina numa instituição 

de maioria feminina.  

Se as normas são, na maioria, para as mulheres, logo, elas são as que mais pecam, as 

mais (in)disciplinadas, quer dizer, são as mais afastadas ou excluídas, as mais expostas na 

comunidade: não é cumprir horas de oração, como na penitência católica, é ficar restrita de 

participar das atividades com o grupo social com quem constitui todos os laços, pois, ao se 

converter o crente acaba se afastando dos grupos sociais nos quais convivia anteriormente 

(religiosos ou não).  

Para além da questão de gênero, os não-ditos das normas sexistas silenciam as disputas 

de poder, reais motivos das Resoluções da CGADB para os usos e costumes: pastores 

brasileiros versus missionários suecos, liberais versus conservadores, ministérios 

independentes versus CGADB, pentecostalismo clássico versus neopentecostalismo, 

assembleianismos versus pastores midiáticos. A mais recente e uma das mais polêmicas 

disputas se revela dentro da própria CGADB com brigas, inclusive judiciais, entre seu ex-

presidente José Wellington Bezerra e o Pr. Samuel Câmara, da Igreja-mãe (Belém do Pará)77, 

que comprou e dirige a Rede de TV Boas Novas (trataremos sobre isso com mais detalhes no 

capítulo 5). 

O pentecostalismo assembleiano brasileiro passou a racionalizar seus dizeres quando 

as disputas se acirraram quanto à gestão das igrejas, resultando no estabelecimento da 

CGADB, isso começou pelos anos 30 com a intensificação de seu processo de midiatização. 

Nesse momento, o Deus que opera na contingência humana começou a agir na constituição do 

sujeito assembleiano brasileiro: o sentimento de culpa, que em todo o tempo coíbe a prática 

                                                           
77 Essas disputas se materializam em vários processos. O mais recente episódio se deu com mais uma derrota do 

Pr. Samuel Câmara na eleição à presidência da CGADB em abril de 2017, quando foi eleito o filho de José 

Wellington.  



112 

do pecado, tornou-se insuficiente sozinho. Logo, precisou-se de um código institucionalizado 

oficialmente com punições visíveis ao pecador para que sirva de modelo a toda comunidade 

interna e para que as demais igrejas protestantes reconheçam a rígida moral das ADs.  

Quanto mais difícil cumprir as normas, mais culpados se tornam os crentes, assim, 

mais dependentes do Deus transcendental. Nesse aspecto, o superego assembleiano possui o 

mesmo funcionamento tal qual atua o superego cultural na sociedade cristã, ou seja, amar ao 

próximo como a si mesmo é uma máxima muito difícil à humanidade, e, por essa razão, o 

sentimento de culpa é fundador: mais pecadores e necessitados se tornam crentes de uma 

religiosidade mágica e transcendente. Não se trata de ser assembleiano, nem de ser brasileiro, 

mas do sujeito diretamente interpelado78: “Isto é, há sentidos que não nos são proibidos por 

uma autoridade de palavras mas que, por processos complexos de nossa relação ao dizível e 

que tocam diretamente ao como se significa a história, nós não chegamos a formular e nem 

mesmo a reconhecer (processo ideológico, do nível de esquecimento nº1 de Pêcheux)” 

(ORLANDI, 2007, p. 106). 

Do mesmo modo funciona o habitus de classe do assembleiano, pois sofrendo a 

incerteza do futuro se torna mais crente, mais culpado e mais moral. A luta histórica contra a 

moral neopentecostal é a luta para a manutenção da dependência do servo ao Senhor, quer 

dizer, do crente à religião. O batalhador pentecostal se reveste do novo espírito capitalista, 

mas não encontra no mundo secular uma forma de ascensão: a maioria é negra, continua 

sendo pobre e de escolaridade limitada. Somente se especializando no trabalho religioso é 

que, muitas vezes, encontra chance de uma vida com mais prestígio e com maior estabilidade 

financeira. Nesse ponto reside uma grande tensão da moral assembleiana: enquanto há um 

discurso de cultivo do habitus de classe para os crentes, no trabalho religioso os líderes vivem 

uma condição mais favorável economicamente, alguns até enriquecem. 

 

3.5.1 A moralidade do servo de Deus  

 

A ilustração do servo é muito forte no discurso pentecostal, na qual ser servo significa 

ser subordinado a tudo o que a igreja declara sob o silêncio fundador79. Para a religião, ser 

                                                           
78  No campo do simbólico, atravessado pelo inconsciente, o sujeito ignora que é ideologicamente interpelado, 

com isso reproduz a ilusão que é a origem de seu dizer. Trata-se, segundo Pêcheux (1995, p.173) do 

esquecimento número 1: esquecimento inevitável na linguagem, da ordem do inconsciente, pela qual os 

processos parafrásticos dos sentidos são apagados. 
79  “O que se pode dizer é que o que funciona na religião é a onipotência do silêncio divino” (ORLANDI, 2007, 

p. 28). No silêncio de Deus revela-se o dizer da religião, portanto, o silêncio de Deus é fundador. No entanto, 

não é apenas o silêncio de Deus que se faz necessário para o discurso religioso, é preciso silenciar os sentidos 
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servo é uma posição de privilégio, não é inferioridade, por isso, o verdadeiro servo não 

reclama, nem se ofende pela função desempenhada, antes de tudo, desempenha-a por amor ao 

próximo e a Deus, não por ressentimento. Por esse caráter, a moral do servo, de que tratamos 

aqui, não se confunde com moral do escravo de que trata a filosofia moral de Nietzsche no 

ensaio Genealogia da Moral (2007). No trabalho religioso todos são servos de Deus, mas se 

distinguem numa hierarquização definida pela igreja: algumas funções são mais prestigiadas, 

exercem poder sobre as demais, decidem ou influenciam nas ações da igreja e na vida dos 

seus frequentadores, em suas relações também fora da igreja. Nas Assembleias de Deus, essas 

funções de maior prestígio são restritas aos pastores e líderes em geral, mas todos sentem-se 

escolhidos por Deus para algo especial.  

O trabalho na igreja é um exemplo do funcionamento do livre arbítrio, ou seja, o 

sujeito escolhe ou não o realizar. No entanto, sabe que sua escolha, segundo a religião, 

produzirá consequências. Caso não seja voluntário, por exemplo, sofrerá na vida terrena, pois 

não será abençoado e não prosperará; e na vida celestial, será condenado, pois trabalhar para 

Deus é obrigação de todos. Na estrutura trabalhista das ADs, nem todas as funções são 

voluntárias. Em geral, os pastores são assalariados, além de gozar de benesses pelo cargo 

exercido, e poucas outras funções são remuneradas. Isso varia conforme a estrutura e o 

tamanho das igrejas. Quando se refere à discriminação na remuneração das funções na igreja, 

há recorrência frequente ao versículo “Digno é o obreiro de seu salário” (I Timóteo 5:18). 

Silencia-se o sentido de trabalhador no termo obreiro, assim não se abrange a todos os 

trabalhadores da casa de Deus, mas apenas aos pastores. Logo, servos e obreiros se 

diferenciam, os obreiros ultrapassam a função de servos, e se não são servos, são senhores. O 

batalhador pentecostal traz na sua formação ideológica a significação beruf, mas, ao contrário 

do calvinista que fez da profissão a vocação, o pastor assembleiano faz da vocação sua 

profissão. Os obreiros, nesse caso, os pastores são assalariados, têm direitos trabalhistas, 

plano de aposentadoria, como qualquer profissional.  

O espírito do capitalismo, na leitura de Weber, especializou o trabalhador, ou seja, o 

transformou em profissional, influenciado pela ética calvinista. No novo espírito capitalista, o 

profissional especializado precisa de qualificações que ultrapassam o campo profissional, ou 

seja, precisa ser vocacionado, lidar com relações interpessoais, com as diferenças, ser 

inovador, ou seja, ser engajado, ter o carisma. Nas Assembleias de Deus, o novo espírito, que 

chamamos aqui de vocação e carisma, foi cultivado desde sua fundação, enquanto que a 

                                                                                                                                                                                     
que se opõem à verdade religiosa, os sentidos que geram dúvidas e questionam a fé, por isso, é um discurso 

autoritário e tende à monossemia (ORLANDI, 2007). 
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necessidade de especialização profissional aparece no fim do século XX, especificamente, “a 

partir da década de 1980, há uma profissionalização nas ADs. Desde a Convenção Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil – CGADB até às mais simples congregações periféricas, há 

uma necessária adaptação ao novo modelo”80 (ALENCAR, 2013, p. 85). 

Na moralidade assembleiana, o verdadeiro servo é o que executa voluntariamente os 

serviços da igreja, além de financiar o empreendimento com ofertas e dízimos.  É obediente, 

convicto e satisfeito por aquilo que desempenha, o tipo ideal de batalhador: conformado, 

voluntário e feliz. É desse modo que é silenciado na ascese assembleiana a reprodução das 

relações sociais de produção, o que é vital para a manutenção da estrutura social 

hierarquizada. Podemos dizer, então, que o autêntico servo de Deus é o batalhador dedicado 

ao trabalho, dentro e fora da igreja. 

A ascese assembleiana se enquadra no que Weber chamou de último passo do 

desencantamento do mundo, por que demonstra como a religião perdeu completamente a 

função mágica: quem salva na cosmovisão da ascese protestante/pentecostal clássica é uma 

vida moralizada para as dinâmicas atuais. É a moral verdadeira na provisoriedade do existir 

nas Assembleias de Deus brasileiras, uma denominação que se coloca num princípio de 

superego pentecostal para o neopentecostalismo que, de certo modo, combate o comodismo à 

pobreza, impulsionando o empenho para mudança do status sócio-econômico dos fiéis. 

Contudo, o assembleianismo encerra-se também numa forma contemporânea de racionalidade 

em prol da expansão capitalista ao aproximar o batalhador, pobre, negro e periférico, do 

desejo de ser um bom trabalhador e um cidadão participativo.  

Após os anos 2000, uma enorme dinâmica de fatores começou a acelerar as 

transformações na ascese assembleiana. Nesse contexto, a autorização institucional ao uso dos 

meios de comunicação, embora com restrições, permitiu que cerca de mais de 10 milhões de 

assembleianos, na época, começassem a viver mais profundamente o impacto da tecnocultura 

(SODRÉ, 2006). Com essas mudanças, a moralidade do servo assembleiano ultrapassou os 

horizontes que a restringiam aos interesses do mundo do trabalho, do mesmo modo, o 

consumo não se limita apenas às indulgências religiosas. O servo, especificamente 

assembleiano, na sociedade em vias de midiatização, ultrapassa as fronteiras religiosas e se 

apresenta como um ativista em defesa não da fé, não da instituição, mas de um moralismo 

                                                           
80 O novo modelo se representa na figura do templo-shopping, pois “a nova membresia assembleiana em 

ascensão social exige o mínimo de conforto, com seu aumento de renda tem mais possibilidades de compras e, 

em processo de racionalização, a celebração litúrgica se profissionalizou” (ALENCAR, 2013, p. 255). 
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perdido, ou melhor, da moral conservadora que se acredita necessária a todos, não apenas aos 

crentes.  

Para tratar sobre esse novo assembleiano é preciso entender o conceito de 

midiatização, pois esse modo de ser compreende parte importante do processo de semiose 

pentecostal na contemporaneidade. Em nosso trabalho, conceituamos semiose pentecostal 

como o conjunto de manifestações discursivas, linguísticas, corporais, comportamentais, 

estéticas, enfim, os processos de significação que distinguem a identificação pentecostal nos 

diferentes contextos sócio-históricos. 
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4. ARQUEOLOGIA DOS PENTECOSTALISMOS EM VIAS DE MIDIATIZAÇÃO 

 

Neste capítulo, propomos discutir o processo de Midiatização pela observação do 

percurso do Pentecostalismo brasileiro: “não se reduz à dimensão midiática toda a explicação 

para o formidável crescimento do pentecostalismo – classificado por alguns como a quarta 

grande fase da História da Igreja, depois da Reforma, do missionarismo e do ecumenismo – 

em especial nas regiões mais empobrecidas ou marginalizadas” (SODRÉ, 2011, p. 69). 

Quatro séculos após a grande dissidência, o Pentecostalismo surgiu mobilizando alterações no 

Cristianismo. Essa nova corrente protestante se afirmou a partir do episódio conhecido como 

Avivamento da Rua Azuza nos EUA, no início do século XX. Detalharemos, neste capítulo, 

como os fenômenos midiáticos possibilitaram a materialização desse movimento religioso, 

bem como viabilizaram o processo de semiose do pentecostalismo em suas diferentes fases na 

configuração cultural brasileira.  

Para tratar da religiosidade midiatizada, é preciso, antes, apresentar as diferentes 

leituras da Midiatização cujas concepções, embora se aproximem em alguns pontos, não 

estabelecem consenso teórico. Trata-se de um processo bastante complexo e, por demais, 

instigante. Em seguida, apontaremos elementos que nos levam a considerar, em nossa 

investigação, a perspectiva semioantropológica desenvolvida por Eliseo Verón, sobretudo, 

porque reconhece o discurso como materialidade do processo de desenvolvimento semiótico, 

ou seja, integra os estudos do discurso à análise da midiatização na sociedade contemporânea: 

 

Com vista à proposta de rever os dois primeiros momentos da semiologia, 

Verón (2005) vai também contribuir para uma semiologia da terceira 

geração, buscando que ela fosse “capaz de integrar em sua teoria os ‘efeitos 

de sentido’” (Verón, 2005, p. 215), e não considerasse os textos como 

lugares de sentido únicos, mas que levasse em conta também as articulações 

com aspectos extratextuais em sua proposta analítica, conceituados como 

instâncias das condições de produção e das condições de reconhecimento do 

discurso. Uma semiologia capaz de compreender o discurso como um ponto 

de passagem do sentido (Verón, 2005, p. 216), como um “fragmento de um 

tecido” no interior de uma semiose (FERREIRA & SANTANA, 2015, p. 

03).  

 

A abordagem veroniana nos leva a observar os fenômenos midiáticos em sua 

dimensão social. Além disso, seu percurso teórico-metodológico considera a dimensão 

operacional desse processo, ou seja, o funcionamento da circulação discursiva. Desse 

percurso, recuperaremos noções que balizam o olhar para as operações de reconhecimento do 

discurso telejornalístico em núcleos familiares de fiéis das Igrejas Assembleias de Deus, 
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buscando compreender como os efeitos de sentido nessa circulação incidem nas noções de 

moral em que se pautam esses religiosos na interpretação dos temas na atualidade.  

 

4.1 SOBRE O CONCEITO DE MIDIATIZAÇÃO  

 

A respeito dos estudos no campo comunicacional, a conceituação de Midiatização81 é 

bastante recente: data, sobretudo, nos meados dos anos 80, em cursos e publicações de Eliseo 

Verón, a exemplo do artigo Le séjour et ses doubles: architectures du petit écran, de 198482. 

Conforme o pensamento veroniano, os fenômenos midiáticos dizem respeito à capacidade 

semiótica de nossa espécie de exteriorização dos processos mentais na forma de dispositivos 

materiais (VÉRON, 2014, p. 14). Dessa exteriorização surgem alterações em escalas, capazes 

de deslocar o social dos sistemas psíquicos, gerando o processo evolutivo da semiose social. 

Logo, os fenômenos midiáticos são uma precondição dos sistemas sociais complexos 

(VERÓN, 2013, p. 299). Essa abordagem conceitual é que fundamenta nossa pesquisa porque 

propõe pensar nos processos sociais complexos constituídos na interseção com o processo de 

midiatização. Para nós, a religião é compreendida nessa complexidade.  

Para Verón (2014, p. 15), a midiatização se estabelece em três níveis: o primeiro, 

quando ocorre a autonomia dos signos; o segundo, diz respeito às alterações inevitáveis de 

escalas de espaço e tempo; e o terceiro nível, diz respeito ao corpo das normas sociais 

definindo as formas de acesso aos signos já autônomos e persistentes. A sociedade 

contemporânea compreende os três níveis, entretanto não são restritos à mesma. Trata-se de 

um processo e não de ocorrência pontual, que devido à complexidade na atualidade é 

compreendido por muitos estudiosos como fenômeno e recente. Véron (2014, 2013) cita 

exemplos de fenômenos midiáticos que aceleraram o tempo histórico, alguns são: o 

surgimento das culturas do Alto Paleolítico, quando ocorreu uma multiplicação dos produtos 

das indústrias de pedra; as mudanças da Europa após a invenção da prensa, no meio do século 

XV; e, recentemente, a internet que alterou a condição de acesso aos conhecimentos 

                                                           
81 As leituras e reflexões sobre os conceitos de Midiatização e Circulação em nosso trabalho resultam do 

Doutourado Sanduíche realizado na Linha 4 Midiatização e Processos Sociais do PPGCOM da Unisinos (São 

Leopoldo – RS), sobretudo, das atividades desenvolvidas nas disciplinas: Midiatização: Sociedade e Sentido, 

ministrada pelos professores Pe Pedro Gomes e Antonio Fausto Neto; e Circulação e Processos Midiáticos, 

ministrada pelo Professor Jairo Ferreira. 
82 Sobre o percurso do pensamento de Verón quanto ao conceito de Midiatização, sugerimos a leitura do artigo 

Percurso da reflexão sobre a mediatização nos estudos de Eliseo Verón, de Giovandro Marcus Ferreira e Ivanise 

Hilbig de Andrade. https://cepadufba.wordpress.com/2016/01/22/percurso-da-reflexao-sobre-a-mediatizacao-

nos-estudos-de-eliseo-veron/.  Acesso em 08/08/17. 
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científicos tão requisitados desde o surto moderno de instituições científicas durante o século 

XVII. 

Além dos pressupostos teóricos de Verón, o nosso trabalho também se fundamenta nos 

estudos brasileiros de midiatização83 que têm as obras de Antônio Fausto Neto, José Luís 

Braga e Pedro Gomes como principais expoentes. Essa perspectiva de estudos não reduz a 

conceituação de midiatização aos efeitos da influência das mídias nos demais campos sociais, 

mas compreende midiatização enquanto “processo interacional de referência” (BRAGA, 

2006), ou seja, “a cultura midiática se converte em referência sobre a qual a estrutura sócio-

técnica-discursiva se estabelece” (FAUSTO NETO, 2008, p. 93). Assim, estudar a 

midiatização requer observar as lógicas midiáticas em intersecção nas lógicas dos processos 

sociais e vice-versa.  

Esses e outros estudiosos brasileiros compreendem as mídias numa realidade mais 

complexa em torno da qual se constituiria uma nova ambiência, novas formas de interações 

sociais atravessadas por novas modalidades do trabalho de sentido (FAUSTO NETO, 2008, p. 

92). Para Gomes (2017, p. 66), a midiatização é a reconfiguração de uma ecologia 

comunicacional (ou um bios midiático). Sua concepção se aproxima da formulação de Muniz 

Sodré no dizer do próprio autor:  

 

Nesse sentido, o conceito de bios midiático de Muniz Sodré se aproxima da 

nossa concepção de midiatização. Sodré propõe um novo bios diante dos três 

já formulados por Aristóteles: bios politikós, bios praktikós e bios 

theoretikós. O bios midiático cria uma nova dimensão de contato 

interpessoal na sociedade (FAXINA & GOMES, 2016, p. 181). 

 

Os estudos da Midiatização no Brasil têm aproximações como as perspectivas teóricas 

de Eliseo Verón que se distinguem, por exemplo, da abordagem dos estudos nórdicos, cujo 

expoente é a obra do dinamarquês Stig Hjarvard. A abordagem defendida por Hjarvard tem o 

foco nas instituições e entende por midiatização da sociedade, “o processo pelo qual a 

sociedade, em um grau cada vez maior, está submetida a ou torna-se dependente da mídia e de 

sua lógica” (HJARVARD, 2012, p. 64). No artigo Lógicas da mídia, lógicas da 

midiatização?, Braga (2015) esclarece a distinção entre essas lógicas. Para o autor, as lógicas 

de midiatização se formulam por intersecções entre lógicas das mídias e lógicas dos processos 

sociais. Sendo assim, reduzir a midiatização à observação da influência das lógicas das mídias 

                                                           
83 Destaque no Brasil para a Linha Midiatização e Processos Sociais, do PPGCOM Unisinos (São Leopoldo – 

RS), da qual fazem parte os professores Jairo Ferreira, Pedro Gomes, Ana Paula da Rosa, Antônio Fausto Neto e 

José Luís Braga. Na UFBA, o Professor Giovandro Marcus Ferreira, da Faculdade de Comunicação, também 

desenvolve trabalhos nessa perspectiva com o Centro de Estudo e Pesquisa em Análise do Discurso e Mídia 

(CEPAD).  
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sobre as instituições/campos sociais é construir uma observação unidirecional, limitando o 

processo aos seus efeitos. 

O termo midiatização embora designe a conceituação de um processo complexo a que 

se dedicam pesquisadores, é bastante utilizado sem formulação teórica. O próprio Hjarvard 

(2012) cita estudos que usam o termo midiatização, entretanto com sentidos distintos: 

Väliverronen (2001), por exemplo, usa midiatização para se referir ao crescimento 

progressivo da influência da mídia na sociedade contemporânea. 

  

Alguns utilizam midiatização para descrever a conjuntura de um 

determinado setor (política, ciência etc.), enquanto outros utilizam o termo 

como uma característica global de uma nova situação na sociedade, seja sob 

a modernidade (Thompson, 1995), ou sob a pós-modernidade (Baudrillard, 

1981) (HJARVARD, 2012, p. 64).  

 

O termo midiatização adquire diversos sentidos nos estudos da comunicação, para 

alguns quer dizer a proliferação dos dispositivos midiáticos na sociedade para outros trata-se 

de uma noção mais elaborada para descrever um fenômeno tecno-cultural: “Percebendo isso, 

diagnosticamos ser a midiatização um conceito plurívoco e não plurissêmico. Isto é, um 

conceito que admite várias significações, que tem muitos sentidos e acepções, e não um 

conceito que tem vários significados” (FAXINA & GOMES, 2016, p. 183). 

A perspectiva de midiatização que se desenvolve entre os pesquisadores brasileiros, 

apesar de se distinguirem em alguns aspectos, coaduna com a distinção que Fausto Neto 

(2008, 2011) estabelece entre sociedade dos meios e sociedade em vias de midiatização. Para 

o pensador, a compreensão da sociedade dos meios é aquela em que os meios possuem função 

mediadora, faz circular a produção dos campos sociais, mas sem uma interdependência entre 

esses campos e a mídia. Cada campo possuía, nessa conjuntura, certa autonomia quanto aos 

seus modos de significação. Diferentemente do que acontece na sociedade em vias de 

midiatização, onde a mídia é o fator gerador, afetando as relações entre instituições e atores 

sociais, quer dizer, a mídia define e impulsiona sobre as quais condições se fundam as 

operações de sentido (FAUSTO NETO, 2010, p. 09). A mídia é o “dispositivo constituinte 

das interfaces”, enfim,  

 

já não se trata mais de reconhecer a centralidade dos meios na tarefa de 

organização de processos interacionais entre os campos sociais, mas de 

constatar que a constituição e o funcionamento da sociedade – de suas 

práticas, lógicas e esquemas de codificação – estão atravessados e 

permeados por pressupostos e lógicas do que se denominaria a cultura da 

mídia (FAUSTO NETO, 2008, p. 92). 
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Esse processo que resulta na midiatização das práticas sociais começa a ser observado 

entre os pesquisadores da comunicação, principalmente, a partir dos anos 70, quando surge 

um novo cenário sócio-técnico-discursivo que constitui as novas interações entre 

produção/recepção (FAUSTO NETO, 2010, p. 06). Esse novo cenário “redesenha a 

plataforma de processos interacionais, principalmente o âmbito da circulação de mensagens, 

situando o status dos receptores de mensagens em novas condições, transformando-os em 

coprodutores de atividades discursivas midiáticas” (FAUSTO NETO, 2011, p. 37). Desse 

modo, é no âmbito da circulação que se forma uma nova ambiência, onde os campos sociais 

estabelecem contratos e contatos entre si. A reconfiguração do status da circulação midiática 

reorienta o olhar sobre a midiatização. Sobre o novo status da circulação voltaremos a tratar 

no capítulo 6.  

Até a década de 70, as pesquisas em comunicação centram-se na sociedade dos meios, 

pois os discursos dos campos sociais passaram a ser enunciados segundo angulações 

midiáticas. Os meios de comunicação, nesse contexto, formam a zona de contato entre os 

campos sociais: “Os meios desempenham uma função central nessa sociedade, na medida em 

que é graças ao seu trabalho discursivo que se geram as possibilidades de produzir relatos 

sobre outros campos sociais” (FAUSTO NETO, 2011, p. 35). Fausto Neto (2008, p. 91) 

aponta estudos que chamam atenção para a centralidade das mídias enquanto lugar mediador, 

ponto de articulação entre partes da sociedade, dentre os quais cita os postulados de Martín-

Barbero, que entre os anos 70 e 80 sublinhou a importância estratégica das mídias articulada 

com outras práticas sociais; Giddens (1991), em Consequências da modernidade; e Rodrigues 

(2000) sobre como os diferentes campos são atravessados pelo campo das mídias. Apesar de 

importantes estudos, não visualizavam ainda o conceito de midiatização.  

Sobre a questão da formulação do conceito de midiatização, Fausto Neto (2006) 

destaca dois grandes desafios: o primeiro, por ser um conceito em formação, em meio aos 

resquícios das teorias da comunicação e nos estudos que tangem à fronteira desse campo 

teórico; o segundo, por ser um conceito pouco problematizado, diante da visão dominante das 

questões midiáticas atreladas a uma perspectiva instrumental. O autor salienta que as 

distinções entre Midiatização e o conceito de Mediações divulgado pela obra de Barbero se 

devem à transformação do status dos meios e do seu funcionamento, de meios-representação 

para meios-pulsão. Essa transformação requer outro conceito de comunicação, pois se trata de 

novo tipo de real, novas formas de vínculos sociais, ou seja, a ênfase produtivista do 

capitalismo se desloca das estruturas para os dispositivos de circulação. A circulação de 

sentidos, portanto, passa a ser o imenso desafio aos estudos da comunicação. 
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Na sociedade dos meios, tanto os campos sociais quanto as mídias tinham uma maior 

autonomia na produção das imagens/discursos84 e na existência de cada campo. A mídia, 

então, estaria a serviço da sociedade na manutenção da ordem político-econômica vigente em 

função da sua própria natureza e da competência de seus dispositivos técnico-enunciativos.  

Diferentemente do contexto atual, quando o funcionamento da mídia ampliou o seu papel 

privilegiado de concentrar e disseminar as imagens, ou melhor, a mídia passou a ser o lugar 

da produção do real e de sua representação, o palco legitimado na contemporaneidade. Na 

perspectiva da sociedade dos meios há certa preservação da produção dos discursos dos 

campos sociais. A mídia, embora ocupasse centralidade no processo de interação, atuava com 

restrições nas condições de produção dos campos. 

Diferentemente da sociedade dos meios, o cenário contemporâneo requer uma 

observação além da visão instrumental e interacionista do funcionamento das mídias. A 

sociedade em vias de midiatização é um processo no qual os protocolos da mídia, suas 

tecnologias e linguagens tornam-se lógicas dos processos sociais incluindo seus atores, no 

qual também os processos sociais afetam o funcionamento das mídias. A mídia deixa de ser o 

meio e passa a ser o elemento estruturante, os atores sociais tornam co-produtores nesse 

processo. As eleições de governantes no Brasil atualmente são exemplos do funcionamento 

das lógicas de midiatização, pois reconhecemos inúmeras relações com a cultura midiática, 

além das políticas dos atores sociais afetarem o intersistema: “hoje, experimentamos uma 

midiatização intensificada da cultura e da sociedade que não está limitada ao domínio da 

formação da opinião pública, mas que atravessa quase toda instituição social e cultural, como 

a família, o trabalho, a política e a religião” (HJARVARD, 2014, p. 23).  

No artigo Midiatização: conceituando a mudança social e cultural, Hjarvard (2014, p. 

24-25) esboça sua perspectiva institucional da midiatização, abarcando três dimensões: a 

primeira é a dimensão da institucionalização de novos padrões de interações e relações sociais 

entre os atores; a segunda diz respeito à variedade de resultados da midiatização, dependendo 

do contexto histórico e geográfico do campo em questão; e a terceira dimensão se refere à 

crescente interdependência da interação entre mídia, cultura e sociedade. O estudo da 

midiatização de um campo social, representado numa instituição, envolve as três dimensões 

discutidas por Hjarvard (2014).  

                                                           
84 No livro de Debord (1967), as imagens são compreendidas como linguagem do espetáculo, ou seja, delas se 

produzem os efeitos de sentido. Para Debord (2003, p. 17), “o espetáculo é a conservação da inconsciência na 

modificação prática das condições de existência. Ele é o seu próprio produto, e ele próprio fez as suas regras: é 

um pseudo-sagrado”, atualmente isso diz respeito ao funcionamento da sociedade em vias de midiatização.  
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Na sociedade em vias de midiatização, as lógicas e operações midiáticas atravessam e 

constituem os modos de organização e de funcionamento dos processos sociais, alterando o 

modo de vida dos indivíduos, entretanto, “nesse mesmo lugar se encontram os riscos — de 

equívocos, de processos canhestros, de desentendimento; e, malgrado os objetivos de 

renovação frequentemente presentes, o risco de passagens em perda, com relação ao 

anteriormente estabelecido” (BRAGA, 2015, p. 30). Além das lógicas e operações midiáticas, 

no jogo da midiatização, há lógicas e operações dinâmicas dos processos sociais, ou seja, é 

um processo não-linear e de grande complexidade. Um dos processos sociais em que 

observamos esse jogo é o religioso. A religião, no processo de redefinição da sociabilidade, 

vai se convertendo cada nova ambiência, seus significados são (re)negociados com as mídias, 

tornando-se cada vez mais condicionada à cultura midiática, assim, também recondicionando 

as lógicas das mídias à presença da religião nos circuitos midiáticos. 

 

4.2. RELIGIÃO MIDIATIZADA E/OU MIDIATIZAÇÃO RELIGIOSA 

 

A religiosidade das primeiras comunidades era muito diversa quanto aos próprios 

instrumentos de mediação, em torno de cada mediador simbólico se agrupavam e se 

organizam diferentes grupos sociais. Conforme se desenvolveu a capacidade de criar 

dispositivos de mediação que geraram e popularizaram crenças em seres ou fenômenos 

sobrenaturais, o sentimento religioso se aprimorou na espécie humana. As crenças foram 

desenvolvidas pelo homem no convívio em sociedades e se redimensionam nos contextos 

histórico-culturais de formas diferentes de acordo com a evolução da razão técnica em cada 

grupo social, por exemplo, à medida em que o monoteísmo se empoderou, em determinados 

grupos sociais, houve a redução e/ou extermínio da diversidade de mediadores simbólicos 

enquanto se acelerava a apropriação dos mediadores midiáticos. A ilustração bíblica do 

episódio das Leis de Moisés (Êxodo 20:1-17) destaca a apropriação do código escrito, sendo 

estabelecido na transformação cultural daquele povo, de politeístas a monoteístas.  

A diversidade dos fenômenos midiáticos na contemporaneidade, no entanto, contribui, 

em certa medida, para uma espécie de retorno à diversidade religiosa ao possibilitar a 

proliferação de novas religiosidades. O que nos indica que, numa sociedade democrática e 

laica, quanto mais diversos os dispositivos midiáticos e quanto maior o acesso a esses 

dispositivos, ampliam-se as formas de manifestações religiosas. O investimento das religiões 

nos dispositivos midiáticos cumpre uma lógica cíclica na medida em que a mídia também se 

constitui pela capacidade de simbolização, imaginação e sensibilização ampliadas com o 
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desenvolvimento do sentimento religioso. Nesse sentido, quanto mais religiosa for uma 

sociedade, tanto na diversidade de manifestações sociais quanto na efera das subjetividades, 

mais midiatizadas são suas práticas: “Para o bem ou para o mal, parece impossível separar a 

religião da demanda de se tornar visível” (STOLOW, 2014, p. 150).  

Ao investigar os processos que reorientam as práticas religiosas se faz necessária uma 

visada nas pegadas que constituem o trajeto de sua construção. Para nosso estudo, retomamos 

os indícios que constituem o pentecostalismo enquanto uma religiosidade midiatizada. 

Compreendemos a concepção religião midiatizada a partir dos pressupostos de Eliseo Verón 

(2014), quanto à apropriação dos dispositivos técnicos-midiáticos por uma comunidade em 

determinado contexto, considerando que 

 

o estágio inicial de cada momento crucial de midiatização pode ser datado, 

pois consiste de um dispositivo técnico-comunicacional que surgiu e 

estabilizou-se em comunidades humanas identificáveis, o que significa que 

foi, de uma maneira ou de outra, adotado. Não há determinismo tecnológico 

implícito aqui: em qualquer tempo, a apropriação pela comunidade de um 

dispositivo técnico pode tomar muitas formas diferentes; a configuração de 

usos que finalmente se torna institucionalizada em um lugar e tempo parti-

cular ao redor de um dispositivo de comunicação (configuração que pode ser 

propriamente chamada de meio) só necessita de explicação histórica 

(VERÓN, 2014, p. 16). 

 

Segundo Verón, a explicação histórica das apropriações dos dispositivos de 

comunicação por certa comunidade nos possibilita alcançar os momentos cruciais do processo 

de midiatização. Seguindo a orientação, rastreamos fragmentos do percurso que nos 

conduzem à leitura do pentecostalismo midiatizado. Conforme nosso recorte de pesquisa, 

partiremos da raiz embrionária do pentecostalismo: a apropriação da prensa imprescindível na 

Reforma Protestante.  

 

4.2.1 Reforma Protestante: o gênesis da religião midiatizada 

 

Na concepção de Verón (2013, p. 147), “la mediatización es, en el contexto de la 

evolución de la especie, la secuencia de fenómenos mediáticos históricos que resultam de 

determinadas materializaciones de la semiosis, obtenidas por procedimientos técnicos”85. Um 

desses procedimentos técnicos, que acelerou o tempo evolutivo da espécie, reconhecido e 

discutido por Verón, foi a criação da prensa. Sobre o modo como esse dispositivo 

redimensionou a evolução, Verón dedica os capítulos 14 e 15 do livro La Semiosis Social 2. 

                                                           
85 “a midiatização é, no contexto da evolução da espécie, a sequência de fenômenos midiáticos históricos que 

resultam de determinadas materializações da semiose, obtidas por procedimentos técnicos”(Tradução nossa).  
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Verón trata da invenção da prensa em meados de 1455, pelo alemão Johannes Gutenberg, que 

possibilitou a impressão em massa, transformando o mercado de produção de livros, panfletos 

e outros impressos, consequentemente, revolucionando a cultura ocidental para sempre. 

Antes da prensa, cada cópia de livro exigia um ou mais escribas e era alto o preço para 

reprodução. A prensa surgiu na Europa rumo ao Renascimento quando crescia o interesse 

pelo conhecimento escrito, antes de exclusividade da nobreza e do clero. Até 1489, já havia 

prensas como a de Gutenberg na Itália, França, Espanha, Holanda, Inglaterra e Dinamarca. 

Em 1500, cerca de 15 milhões de livros já haviam sido impressos. Nesse contexto midiático, 

quando cópias da Bíblia começam a circular na Europa incentivando sua leitura, Lutero lança 

a semente de uma Reforma no Cristianismo se apropriando do mecanismo da imprensa: “El 

campo en el que los historiadores han reconocido más fácil y más rápidamente los efectos del 

surgimiento del dispositivo técnico de la imprenta es el de la historia del protestantismo”86 

(VERÓN, 2013, p. 213).  

Com cerca de 15 dias de publicadas, as teses de Lutero circularam em toda Alemanha 

e, em um mês, por toda a Europa. Os reformadores se apropriaram da imprensa como novo 

mecanismo de persuasão e nasce a publicidade, uma gramática que revoluciona o uso da 

linguagem (VERÓN, 2013, p. 214). Os panfletos lançaram as bases da Reforma Protestante, 

eram grafados, em geral, com o nome e desenho de Lutero nas capas. Não era a primeira 

revolta nem primeiras manifestações contra o império católico romano, condenações por 

heresias e apostasias foram frequentes na história do cristianismo antes da Reforma, a 

diferença dessa dissidência é justamente acontecer no momento em que surge um novo 

dispositivo técnico de comunicação. Os conteúdos ideológicos da Reforma, conforme 

apresentamos no capítulo 3 deste trabalho, fortaleceram o novo mercado com a geração de 

ofícios, alterando práticas socioculturais nas comunidades europeias.  

O acesso à Bíblia paralelo ao protesto de Lutero não pode ser meramente entendido 

como coincidência temporal, trata-se do surgimento de novas condições possibilitadas pelo 

novo dispositivo técnico, conforme destaca Verón (2013, p. 215-216): a apropriação do 

códice fez emergir a primeira civilização de cristãos e mil anos depois a imprensa faz surgir 

outro coletivo bem maior de leitores focalizados em um texto escrito – a Bíblia. O acesso ao 

texto sagrado, não mais por mediação humana, mas por um dispositivo, a escrita impressa, 

reconfigura outras condições de produção e reconhecimento do discurso sagrado. Algumas 

características dessa reconfiguração são as transformações nos valores do sermão oral, no 

                                                           
86 “O campo em que os historiadores têm reconhecido mais facilmente e mais rapidamente os efeitos do 

surgimento do dispositivo técnico da imprensa é o da história do protestantismo” (Tradução nossa).  
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desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre as narrativas históricas, sobre os mitos e 

sobre os heróis bíblicos, a maior possibilidade de realizar estudos bíblicos, desenvolvendo um 

pensamento didático-racionalizado da religiosidade, dentre outras mudanças que aos poucos 

alteraram o relacionamento do cristão com sua religião, logo, com seu Deus: “El dispositivo 

técnico (la multiplicación y la posibilidad del acceso generalizado a los textos) anticipó la 

figura de una nueva estruturación del vínculo entre el cristiano y su deus, y llegado el 

momento hizo materialmente posible el ejercicio de la autonomía individual en la lectura e 

interpretación de la Bíblia”87 (VERÓN, 2013, p. 216). 

Essa autonomia possível com o acesso a Bíblia foi algo totalmente inovador no quadro 

das religiões universais, uma espécie de Renascimento religioso, pois cada leitor tornou-se 

capaz de buscar sua salvação de modo individualizado na relação com o texto sagrado. Sob os 

mesmos auspícios do Renascimento do Classicismo na Itália, nasceu o Protestantismo na 

Alemanha (VERÓN, 2013, p. 217). Nesse cenário, multiplicou-se a heterogeneidade das 

interpretações bíblicas e o aumento da complexidade dessa leitura deu espaço ao 

desenvolvimento de um mercado religioso. Na leitura de Verón (2013), a grande inovação da 

Reforma se estabeleceu precisamente na consciência dos reformadores quanto à defasagem 

entre produção e reconhecimento do texto sagrado escrito. 

Verón entende por defasagem “el desajuste entre producción y reconocimiento: estos 

dos polos de la producción discursiva jamás coinciden exactamente, entre la producción y el 

reconocimiento no hay relaciones simples, no hay relación lineal”88 (VERÓN, 1996, p.189). 

Destaca a defasagem enquanto constitutiva da comunicação humana, pois opera tanto no nível 

midiatizado quanto na comunicação interpessoal não midiatizada. Segundo o semiólogo, a 

defasagem expressa a não linearidade da circulação do sentido, ou seja, as lógicas de operação 

são qualitativamente distintas em um e no outro polo da circulação 

(produção/reconhecimento): “los fenómenos mediáticos no son su causa primera. Así es, em 

efecto. Digamos, por el momento, que los fenómenos institucionalizan, multiplican, 

amplifican en los niveles más macroscópicos del funcionamiento social ese desfase 

constitutivo”89 (VERÓN, 2013, p. 292). Portanto, a defasagem mais perceptível na 

                                                           
87 “O dispositivo técnico (a multiplicação e a possibilidade de acesso generalizado aos textos) antecipou a figura 

de uma nova estruturação de vínculo entre o cristão e seu deus, e chegado o momento materialmente possível fez 

o exercício da autonomia individual na leitura e interpretação da Bíblia” (Tradução nossa).  
88 “O desajuste entre produção e reconhecimento: estes dois polos da produção discursiva jamais coincidem 

exatamente, entre a produção e o reconhecimento não há relações simples, não há relação linear” (Tradução 

nossa).  
89 “Os fenômenos midiáticos não são sua causa primeira. É isso mesmo, em efeito. Digamos que, para o 

momento, esses fenômenos institucionalizam, multiplicam, amplificam nos níveis mais macroscópicos do 

funcionamento social essa defasagem constitutiva” (Tradução nossa).  
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produção/reconhecimento do texto sagrado impresso mais acessível com a invenção da 

prensa, fez significativo o papel da tradução e do intérprete. Um exemplo dessa consciência 

quanto à defasagem, foi o grande empenho de Lutero por toda sua vida em traduzir a Bíblia 

para o alemão.  

O latim era a língua oficial do cristianismo católico, o que restringia o acesso das 

escrituras ao clero, excluindo os povos. Traduzir o texto sagrado para uma língua vulgar 

facilitou o acesso e incentivou o aprendizado da leitura, mas, sobretudo, adquiriu um caráter 

político numa época em que os estados-nações se estabeleciam, sendo a língua principal 

elemento de identificação nacional. A Bíblia de Lutero estabeleceu, portanto, um 

desenvolvimento político e intelectual na Alemanha. Após sua publicação, traduções em 

outras línguas europeias foram se sucedendo, em sua maioria, vinculadas à mensagem de 

protesto contra os ditames católicos. Logo, o protestantismo se espalhou pela Europa.  

Além da Bíblia, o protestantismo se apropriou dos panfletos, a materialidade que 

antecedeu a imprensa nos moldes como se conheceu na modernidade: “su proclama sobre las 

indulgencias fue, probablemente, uno de los panfletos más influyentes de la historia” 

(VERÓN, 2013, p. 220). Posteriormente, a guerra dos panfletos viria a estimular grandes 

eventos como a Revolução Francesa. A imprensa passou a constituir a vida diária das pessoas, 

registrando a história, os fatos que deveriam ser reconhecidos pelas pessoas, 

consequentemente, gerando notoriedade a alguns e esquecimentos a outros. 

 

4.2.2 Pentecostalismo da Azuza Street: apropriação da defasagem 

 

A imprensa ganhou maior legitimidade com o aprimoramento da fotografia cujos 

discursos registram as marcas do momento da própria produção. Pela primeira vez o tempo 

era materializado e, consequentemente, no final do século XIX a montagem de sequências 

temporais faz surgir o cinema. Para Verón (2013), esses novos dispositivos técnicos marcam, 

na chegada do século XX, a midiatização da própria temporalidade. O surgimento de novas 

técnicas de gravação no campo da música, de telégrafo e rádio no campo dos sons, de 

fotografia e, posteriormente, de cinema, juntando áudio e visual, faz emergir novas indústrias 

culturais, mas, principalmente, são fenômenos midiáticos que geram alterações no processo 

evolutivo da semiose social.  

Seria muito ingênuo considerar coincidência a emergência de um novo movimento 

religioso no início do século XX como deslocado dos processos sociais, sobretudo quando se 

trata de uma religiosidade advinda do Protestantismo, de caráter racionalizada e urbana. Nesse 
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cenário, quatro séculos depois da Reforma, surge em 1906 um movimento religioso em Los 

Angeles (EUA), do qual demos nota no capítulo 2, conhecido como Avivamento da Rua 

Azuza. Conforme se observa no mapa histórico da expansão norte-americana do 

Pentecostalismo (Figura 01), a glossolalia e outros elementos do culto pentecostal foram 

registrados anteriormente em diversas igrejas nos Estados Unidos. Então, o que fez diferença 

no Avivamento da Rua Azuza para que se tornasse um marco histórico no Protestantismo? 

O que tornou o movimento da Rua Azuza o berço do pentecostalismo contemporâneo 

não foram propriamente as manifestações de glossolalia, curas e exorcismos, pois não se 

originaram especificamente nesse episódio. A distinção desse movimento nasce a partir do 

momento em que as reuniões da Rua Azuza receberam a atenção da imprensa secular em sua 

primeira semana de programação. Os encontros liderados pelo Pastor William Seymour 

começaram a acontecer dia 14 de abril de 1906 e três dias após, o jornal Los Angeles Daly 

Times enviou um repórter ao local das reuniões: “O Los Angeles Times enviou um repórter a 

um culto noturno na primeira semana de existência da Missão. O artigo resultante serviu 

como propaganda gratuita, apesar de seu patente tom aviltante” (ARAÚJO, 2014, p. 605). 

O artigo publicado no dia 18 de abril de 1906 fazia duras críticas à reunião e ao pastor 

negro e entusiástico. O artigo foi publicado no mesmo dia do grande terremoto da Cidade de 

São Francisco, Califórnia. Foi o terremoto mais destrutivo da história dos Estados Unidos, 

seguido de um incêndio devastador, arrasou quase 80% da cidade de cerca 410.000 habitantes 

que ficaram desabrigados. As especulações de que o dia do juízo final se aproximava 

relacionavam o Avivamento da Azuza e a tragédia do terremoto de São Francisco. Frank 

Bartleman e outros escritores protestantes publicaram imediatamente folhetos sobre o 

terremoto.  

 

Domingo, dia 11 de maio [1906], eu havia terminado a distribuição do meu 

folheto “O Terremoto”. O peso que sentira desapareceu repentinamente. 

Meu trabalho estava concluído. Setenta e cinco mil folhetos haviam sido 

publicados e distribuídos em Los Angeles e no sul da Califórnia em menos 

de três semanas. Em Oakland, o irmão Manley, por sua própria vontade, 

havia impresso e distribuído mais cinqüenta mil nas cidades em volta da 

Baía de São Francisco e arredores no mesmo espaço de tempo. 

(BARTLEMAN, [1925] 1962, p. 42). 

 

Milhares de folhetos sobre o cumprimento das profecias foram distribuídos. Após o 

terremoto, a Rua Azuza passou a receber visitantes, milhares de pessoas de diversas regiões, a 

maioria curiosos, “e lá estavam também aqueles que buscavam fazer fama para si mesmos, 

supostos pregadores” (ARAÚJO, 2014 p. 606). Foi nessa ambiência de circulação discursiva 
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e midiática que nasceu o pentecostalismo enquanto religiosidade constituidora de uma 

identificação distinta entre os cristianismos contemporâneos.  

A circunstância da tragédia em São Francisco foi importante sensibilizador das 

pessoas para a mensagem pentecostal, entretanto, foi graças à visibilidade que a imprensa deu 

ao movimento que o tornou famoso: “Editores, tais como Carrie Judd Montgomery (Triumphs 

of Faith), M. L Ryan (Apostolic Light) e A. S. Worrell (Gospel Witness), fizeram-se presentes 

e espalharam rapidamente as notícias” (ARAÚJO, 2014 p. 606). De setembro de 1906 a maio 

de 1908, a Missão publicou um jornal The Apostolic Faith, no qual os sermões de Seymour 

eram transcritos junto com testemunhos e novidades sobre missionários que estavam sendo 

enviados para lugares a fim de espalhar o movimento. O Avivamento da Rua Azuza durou por 

três anos, mas sua intensidade foi suficiente para mobilizar mensageiros da mensagem 

pentecostal que se espalharam por diversos países, inclusive no Brasil, para onde vieram os 

suecos Vingren e Berg, fundadores das Assembleias de Deus, e o italiano Louis Francescon, 

fundador da Congregação Cristã do Brasil, todos em 1910. 

O artigo publicado no Los Angeles Times em 18 de abril de 1906 não contava como 

interpretante um leitor sensibilizado e aterrorizado pelo grande terremoto na manhã daquele 

dia, ou seja, a defasagem entre as condições de produção e as condições de reconhecimento 

foi apropriada pelos pentecostais que ressignificaram o conteúdo do artigo a favor da 

divulgação das reuniões que aconteciam na Rua Azuza. A comunidade protestante dos 

Estados Unidos vivia em busca de um avivamento inspirado no que acontecia nas igrejas do 

País de Gales, Grã-Bretanha, entre 1904 e 1905. Além das circunstâncias imediatas à primeira 

semana de existência do Avivamento, as pessoas do início do século XX estavam começando 

a conviver com as indústrias do entretenimento, inclusive os habitantes de Los Angeles 

começavam a vivenciar o início da produção hollywoodiana desde 190790, se consolidando a 

partir de 1909.  

O contexto de desenvolvimento industrial e urbano acelera a dinâmica de fluxos 

migratórios que muito contribuiram para a proliferação do pentecostalismo, gerando também 

êxodos religiosos. A midiatização da temporalidade, materializada na 

produção/reconhecimento das sequências narrativas esquematizadas em imagens 

redimensiona o modo das pessoas compreenderem os fenômenos. Uma religiosidade mais 

publicizada e espetacularizada encontrou sentido nas relações das pessoas que viviam em 

                                                           
90 Por conta de tempestade em Chicago, o filme O Conde de Monte Cristo foi finalizado em Los Angeles em 

1907. Ainda naquele ano, The Power of the Sultan (O Poder do Sultão) seria o primeiro filme todo rodado em 

Hollywood.  
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processo de evolução da semiose social, portanto, havia maior valorização das manifestações 

visíveis do poder divino, o deus do início do século XX precisou dar sinais visíveis e audíveis 

de sua existência. O contato ocular, novo componente da semiose, foi explorado na 

religiosidade pentecostal individualizada: qualquer pessoa pode receber o Espírito de Deus e 

isso é materializado pelas manifestações do dom de falar línguas nunca aprendidas e pelas 

diversas expressões corporais: pulos, danças, rolar no chão, risos, dentre outras. O 

pentecostalismo contemporâneo é uma forma religiosa do processo de midiatização, não há 

coincidência nem temporal nem geográfica entre sua emergência e a emergência da indústria 

cinematográfica, ambos na sociedade do espetáculo.  

 

4.3. PENTECOSTALISMOS BRASILEIROS EM VIAS DE MIDIATIZAÇÃO  

 

A capacidade de produção de significados é ativada de formas diferentes conforme se 

acumulam os fenômenos midiáticos na sociedade. Nesse processo também evolui a 

capacidade de simbolizar, necessária na existência da religiosidade: “o crescimento de um 

meio (ou vários) operando através de um novo dispositivo técnico-comunicacional, 

tipicamente produz efeitos radiais, em todas as direções, afetando de diferentes formas e com 

diferentes intensidades todos os níveis da sociedade funcional” (VERÓN, 2014, p. 16).  

A religião, portanto, em intersecção com os fenômenos midiáticos se manifesta de 

diferentes formas. Não há linearidade nesse processo. Conforme apontamos acima, a falta de 

linearidade na comunicação possibilitou emergir movimentos religiosos em dois momentos 

históricos distintos, o primeiro resultou na divisão do campo religioso cristão, o segundo na 

ampliação da fragmentação do campo religioso cristão-protestante. Os efeitos radiais, cujos 

resultados implicam numa enorme rede de relações de retroalimentação, e a não-linearidade 

“explicam a consequência mais importante desses momentos cruciais de midiatização: a 

aceleração do tempo histórico” (VERÓN 2014, p. 16). O ritmo de aceleração e o modo como 

ocorre dependem dos fenômenos midiáticos que materializam as distorções e produzem as 

rupturas do espaço-tempo. A aceleração do tempo é observada ao longo da história nas 

mudanças geradas após a emergência de cada dispositivo técnico-comunicacional em 

determinados contextos sócio-históricos.  

Desse modo, observamos a aceleração do tempo histórico no contexto específico do 

percurso do pentecostalismo brasileiro, a fim de reconhecer o processo de midiatização desse 

campo religioso que, de modo particular, compreende a cultura-mundo: “processo 

generalizado de desinstitucionalização e de interconexão, de circulação e de 
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desterritorialização ordenando os novos quadros da vida social, cultural e individual” 

(LIPOVETSKY e SERROY, 2011, p. 33). Seguindo o Mapa histórico da expansão do 

Pentecostalismo no Brasil (Figura 03), apresentado no capítulo 2, continuaremos adotando a 

classificação de Freston (1993). Entretanto, traremos à luz do processo de midiatização 

considerando, sobretudo, a aceleração do tempo no pentencostalismo brasileiro.   

 

4.3.1 Pentecostalismo clássico: midiatização da primeira onda   

 

O pentecostalismo brasileiro de modo sistematizado e vinculado à corrente cristã 

protestante começa em 191091, conforme apresentamos no capítulo 2 desse trabalho. A 

Congregação Cristã do Brasil (CCB) centralizou-se na imigração italiana em São Paulo, 

conservou seu ethos de irmandade, como aponta Alencar (2013), uma igreja étnica e de 

fundamentação calvinista, bastante conservadora: “Sectária, com absoluta aversão a contatos 

externos, inclusive com outras pentecostais, conseguiu preservar seu modelo quase intacto. 

Oficialmente nunca houve uma dissidência na CCB, algo comum em todo o protestantismo” 

(ALENCAR, 2013, p. 159).  

Enquanto a CCB se centralizou no Sudeste, sobretudo em São Paulo, até os anos 90, as 

Igrejas Assembleias de Deus, em menos de duas décadas, se espalharam pelo Norte e 

Nordeste (ver figura 02, capítulo 2). Apesar dos esforços e do ímpeto missionário dos 

assembleianos, a CCB chega aos anos 30 com um número de membros bastante superior aos 

das ADs. De acordo com dados publicados por Alencar (2013), as duas denominações 

começaram com 20 membros, e em 1930, a CCB contavam com 30.800 e as ADs com 13.511 

membros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Antes de 1910 há registros de uma espécie de protopentecostalismo brasileiro: religiosos que receberam dom 

de línguas ou apresentavam outras características pentecostais. Entretanto, são casos individualizados sem 

constituir denominação ou grupo de caráter institucional. Os movimentos messiânicos, como o de Canudos na 

Bahia (1893-1897), apesar do caráter carismático, não tinham os mesmos traços do pentecostalismo protestante, 

possuíam uma ascese completamente distinta nem pregavam a glossolalia como manifestação necessária do 

poder divino. 
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Figura 06: Gráfico do crescimento das ADs e CCB até 1930 
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Fonte: Alencar, 2013, p. 160 

 

O Crescimento acelerado da CCB até os anos 30 tem relação com o processo de 

identificação, ou seja, era uma religiosidade pregada por um italiano na comunidade italiana 

em São Paulo. O desenvolvimento industrial em São Paulo atraia uma forte migração em 

contraponto à crise da borracha que redimensionava o fluxo migratório do Norte para as 

regiões Nordeste e Sudeste do país. A CCB é calvinista e por essa razão não faz, atualmente, 

nenhuma atividade de caráter proselitista: não realiza apelo à conversão nos finais dos cultos; 

não evangeliza familiares nem amigos; a única literatura aceita é a Bíblia; não investe na 

mídia; as únicas publicações são o hinário, um livro com os endereços dos templos, um 

manual para as orquestras e o relatório anual, totalmente informativo sem caráter pedagógico 

ou teológico. Não sistematiza nenhum tipo de educação teológica ou ensino bíblico, nem se 

utiliza qualquer dispositivo técnico-midiático para fins religiosos. Assim, se implantou a CCB 

em 1910 e dessa forma se mantém até os dias atuais. A partir de 1930, a CCB não conservou 

o índice de crescimento do número de seguidores comparado às ADs, ambas pentecostais 

fundadas no Brasil no mesmo período histórico por missionários enviados pela North Avenue 

Mission (Chicago-EUA), conforme dados do IBGE e de outras fontes publicados por Alencar 

(2013): 

 

Quadro 03: Número de membros CCB e ADs 

 

 

 1910 1930 1940 1950 1960 1970 1990 2000 2010 

CCB 20 30.800 36.644 69.667 211.108 328.655 1.635.983 2.489.113 2.289.634 

ADs 20  13.511 50.000 120.000 407.588 753.129 2.439.770 8.418.140 12.314.410 
Fonte: IBGE apud Alencar (2013, p. 160)  

 

1911 1930 
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Há indícios de certa aceleração do tempo para as ADs a partir de 1930, ao contrário 

dos índices de crescimento da CCB em números de membros. Se o ritmo de crescimento das 

duas primeiras décadas das ADs se mantivesse, com certeza o número de membros das ADs 

seria bem menor que o da CCB. A aceleração do tempo histórico não se restringe ao número 

de seguidores. Como já foi comentado, a CCB conservou-se e optou por abrir mão da 

apropriação dos dispositivos técnico-midiáticos, ao contrário das ADs. Esse processo consta 

de alguns momentos-chave, um deles foi 1930 com a apropriação da imprensa, um dispositivo 

midiático que inova por completo o pentecostalismo assembleiano brasileiro. Mas a questão é: 

o que acelerou o crescimento das ADs comparado à CCB a partir de 1930? 

A imprensa já era usada pelos assembleianos brasileiros como meio de evangelismo e 

ensinamento desde 1918, a questão não está na utilização da imprensa, mas na interpenetração 

que tornam imprensa e religião como intersistemas. Os intersistemas são autorreferenciais, 

auto-organizantes e autopoiético (VERÓN, 2013, p. 298). A imprensa assembleiana em 1930 

passa a se autorreferenciar e criou seus próprios mecanismos de inteligibilidade, 

principalmente porque era a única no campo do pentecostalismo brasileiro da época. A 

imprensa assembleiana reorganizou o Pentecostalismo brasileiro tanto institucionalmente 

quanto em relação à unidade dos ensinamentos teológicos. Além disso, ela validou os 

mecanismos de identificação da religiosidade pentecostal dos quais se apropriaram quase 

todas as demais instituições pentecostais brasileiras até os dias atuais, exceto a Congregação 

Cristã do Brasil. O processo de midiatização das ADs é objeto no capítulo a seguir, no qual 

detalharemos sobre a imprensa assembleiana e demais apropriações dos dispositivos 

midiáticos nesse percurso.   

 

4.3.2 Midiatização e religião do contato: onda das curas no pentecostalismo brasileiro 

 

Véron (2013) divide a história dos interpretantes do discurso televisivo em três etapas, 

nas quais reconhecemos também o desenrolar do pentecostalismo midiatizado. Na primeira 

etapa (1950 a 1980), denominada de televisão histórica, se priorizou o contato, quando, graças 

aos fenômenos midiáticos, o pentecostalismo das curas exerceu o seu ápice. De 1980 a 2000, 

uma nova etapa se estabelece: “a própria TV se converte na instituição-interpretante” 

(VERÓN, 2013, p. 268). É a etapa do apogeu das neopentecostais e da conversão eletrônica 

das Assembleias de Deus, quando se sistematiza de modo mais definido a indústria-cultural 

gospel. A última etapa, a partir de 2000, “o interpretante dominante é, aqui, uma configuração 

complexa de coletivos definidos como exteriores à instituição televisão” [tradução nossa] 
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(VERÓN, 2013, p. 269). Dessa etapa em diante, o pentecostalismo politiza fundamentalmente 

seus discursos e suas práticas, suas instituições se reorganizam em torno de uma nova missão 

que emerge da nova ambiência da sociedade em vias de midiatização. 

A segunda metade do XX iniciou de modo marcante no Brasil com a chegada da 

televisão, fenômeno midiático mais inovador até o período. Como destaca Verón (2013, p. 

264), nesse contexto, é o contato ocular, novo componente da semiose, que passa a vincular 

os atores sociais aos meios massivos. A televisão histórica é um dispositivo que prioriza a 

função fática, ou seja, busca, sobretudo, estabelecer e prolongar a comunicação. Nessa 

configuração, o mais importante não era o conteúdo das transmissões nem o modo como se 

transmitia, mas o contato com o telespectador. Enfim, a prioridade era o contato.  

Verón exemplifica essa característica da televisão histórica no modo como a ficção 

televisiva se entrelaça ao tempo biográfico dos telespectadores, aspectos chaves das condições 

de produção da telenovela são relacionados ao objetivo de estabelecer e manter o contato com 

o telespectador, dentre esses aspectos a articulação da telenovela ao cotidiano da família, 

afetando o processo de autoidentificação dos atores sociais. A televisão histórica deu ritmo às 

atividades sociais ordenando uma grade de encontros dos telespectadores com a atualidade, 

com o humor, com a emoção, com a curiosidade (VERÓN, 2013, p. 265).  

A midiatização do contato é um processo que afetou os interpretantes e redimensionou 

os processos sociais, principalmente, a partir dos anos 40 nos EUA e dos anos 50 no Brasil. 

Dentro desse mesmo contexto temporal-social, o pentecostalismo passa a investir mais 

fortemente nas práticas próprias da religião do contato. Conforme detalha Fausto Neto (2004, 

p. 139), a religião do contato “não se trata mais da prédica de uma religião abstrata, mas 

aquela que, fundando-se na ‘economia do contato’, trata de transformar o lócus midiático em 

ambiente de consolo, atendimento e de terapeutização”.  

Uma das características marcantes do culto pentecostal é a busca do sentir/visualizar o 

contato com Deus. Entretanto, a economia do contato, nos moldes como discute Fausto Neto 

(2004), começa a se estruturar no pentecostalismo a partir do movimento das tendas 

milagrosas que circularam nos EUA na década de 40 e no Brasil a partir de 1950 com a 

chegada da Igreja do Evangelho Quadrangular. As tendas milagrosas marcaram o início do 

Movimento da Cura Divina e Milagre que se popularizou no rádio e na televisão: “O 

movimento popularizou a doutrina da salvação que incluía a cura e a saúde física como parte 

essencial da libertação do crente. O ponto central dos cultos de avivamento era o momento 

dos milagres” (ARAÚJO, 2014, p. 617).  
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As tendas itinerantes deixaram de existir assim que seus pregadores começaram a 

produzir na televisão, midiatizando por completo o pentecostalismo do contato. Os norte-

americanos foram os primeiros a investir em técnicas de contato por meio dos dispositivos 

midiáticos: “Oral Roberts pedia a seus ouvintes que tocassem em seus rádios, os quais 

serviam como um ‘ponto de contato’” (ARAÚJO, 2014, p. 723). Os televangelistas norte-

americanos aprimoraram as técnicas de contato. No Brasil, por exemplo, Rex Humbard a 

partir dos anos 70 disseminou a oração pelo copo d’água. Robert McAlister fundou a Igreja 

Pentecostal Nova Vida, primeira92 igreja no Brasil a emergir totalmente no ambiente 

midiático, no rádio inicialmente e depois na TV, onde lança em 1965 (TV Rio) o programa 

Ponto de contato, primeiro programa pentecostal na televisão brasileira. O sucesso da religião 

do contato gerou forte renovação carismática nas igrejas protestantes tradicionais como 

também na igreja católica. Da Igreja de Nova Vida surgiram dois grandes nomes do 

televangelismo neopentecostal brasileiro, Edir Macedo e RR Soares.  

A presença dos televangelistas93 norte-americanos na televisão brasileira e a 

publicação do documento Inter Mirífica, no qual a Igreja Católica revisa seus conceitos acerca 

da mídia encorajando os católicos a ocupar o espaço dos meios de comunicação, foram 

acontecimentos inaugurais para a proliferação de novas religiosidades nos últimos 40 anos no 

Brasil (FAUSTO NETO, 2002, p. 152). O documento publicado pelo Vaticano em 1966 deu 

os primeiros passos da Renovação Carismática Católica (RCC), que visava reter os fiéis do 

avanço pentecostal protestante, mas usando as mesmas estratégias dos evangélicos, inclusive, 

investindo fortemente na mídia, em especial, na televisão.    

 

4.3.3 Na onda dos neopentecostais: midiatização e consumo  

 

O pentecostalismo brasileiro em vias de midiatização, entre as décadas de 80 e 90, 

acarretou o despontar de vários outros fatores, como o surgimento de um mercado 

especializado, o uso de um discurso útil diante das urgências cotidianas e o início de 

articulação entre os pentecostais na esfera política. Uma série de fenômenos decorrentes do 

processo de midiatização em intersecção com as lógicas econômicas neoliberais, por exemplo, 

                                                           
92 No próximo capítulo, na sessão 5.2.1 tratamos com mais detalhes sobre a criação da Igreja de Nova Vida.  
93 “No Brasil, os televangelistas norte-americanos fizeram sucesso nos anos 70 e 80. Dentre muitos, podemos 

citar: Rex Humbard, com o ‘Programa Rex Humbard’, que permaneceu no ar até 1985; o ‘Clube 700’, de Pat 

Robertson, a partir de 1979; o ‘Programa Jimmy Swaggart’; e o programa de Bernhard Johnson Jr., que marcou 

o fim do período de ouro dos televangelistas americanos no Brasil, quando saiu do ar, em 1987” (ARAUJO, 

2014, p. 841).  
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a ascensão da música gospel em detrimento dos cânticos clássicos94. Nesse sentido, a religião 

seguiu o ritmo da sociedade, na qual o coletivo de interpretantes passa a ser submergido pelo 

público-consumidor: “A midiatização da religião redefine o que os sociólogos e especialistas 

chamam hoje de novas estratégias organizadoras e reguladoras da experiência religiosa 

atualmente no Brasil” (FAUSTO NETO, 2002, p. 155). 

A partir dos anos 80 tornou-se muito difícil, quase impossível, desvencilhar a 

experiência religiosa da cultura midiática. O evangelismo tornou-se por completo 

midiatizado, práticas antes não aceitáveis passaram a ser incentivadas nas igrejas, por 

exemplo, participar de programas de TV, de shows e de espetáculos diversos. Os rituais 

tornaram-se dependentes da mídia que facilitou, de forma geral, o proselitismo e a produção 

de grandes concentrações coletivas, nas quais as pessoas compartilham valores religiosos 

relacionados aos processos políticos de identificação.   

O processo de midiatização intensificou a religião no cotidiano das pessoas, ao mesmo 

tempo em que esse processo ampliou a presença da religião no espaço público. Das mídias, a 

televisão e o rádio foram as que melhor diminuiram o abismo entre pentecostais e demais 

atores sociais. São dispositivos midiáticos eficientes quanto ao objetivo de atingir o 

imaginário social, seduzindo-o e criando necessidades em suas tarefas de transformar fatos, 

notícias, cultura ou religião em mercadorias facilmente consumíveis. 

As igrejas neopentecostais escancararam o processo de midiatização religiosa, com a 

multiplicação da oferta e diversidade do serviço religioso, sobretudo pela televisão e rádio, 

incentivando o crescimento de um mercado especializado. Esse mercado se constituiu pelo 

discurso de valorização da identidade religiosa no consumo de bens e serviços ofertados pelas 

igrejas, ministérios, instituições, produtoras, empresas, cantores, enfim qualquer agente que se 

rotule dos símbolos protestantes, evangélicos, pentecostais ou gospel. Segundo Campbell 

(2006, p. 51), “o consumismo é fundamental para o processo pelo qual os indivíduos 

confirmam ou até criam sua identidade”. Nessa perspectiva, o sentimento religioso passa a ser 

manifestado e avaliado pelo consumo dos produtos e serviços especializados.  

A ideia de pertencimento a um grupo promove valores e ações em prol do coletivo. 

Desse modo, o incentivo ao consumo também se apresentava entre os anos 80 e 90 como 

meio de ajudar a própria comunidade/igreja ao dar preferência ao empreendimento do irmão. 

                                                           
94 “Os primeiros protestantes brasileiros, convertidos por missionários dos Estados Unidos, mantiveram-se 

afastados de práticas musicais que de alguma forma estivessem associadas aos cultos das religiões católica e 

afro-brasileiras. Os estilos musicais identificados como pertencentes à cultura brasileira foram rejeitados e em 

seu lugar foram ensinados hinos cujo estilo era proveniente da cultura musical protestante anglo-saxã” 

(MENDONÇA, 2014, p. 63). 
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Nessas décadas, os comércios especializados no público gospel eram exclusivamente de 

proprietários evangélicos, diferentemente de hoje quando há muitos empresários não 

religiosos investindo no potencial consumista desse público, promovendo eventos gospel, 

produzindo cinema, telenovelas com narrativas do universo evangélico ou bíblico, dentre 

outros empreendimentos:  

 

Atrelado a todo esse mercado cultural gospel, centenas de objetos, serviços e 

produtos são lançados e consumidos, misturando-se as fronteiras entre as 

duas dimensões deste e de outro mundo, do transcendente e do imanente. 

Assim, num fluxo de técnicas, categorias e conceitos que migram do mundo 

do marketing e do consumo para o mundo religioso, ideias e valores 

religiosos espalham-se no mundo das mídias e da esfera pública, pautando, 

contrariamente, agendas conservadoras e não conservadoras, de modo que, 

em ambos os processos, ocorrem mudanças de sentido e de significado entre 

as categorias “nativas” da religião e os conceitos das esferas empresariais e 

mercadológicas (SILVEIRA, 2014, p. 219). 
 

O mercado cultural gospel se consolidou mais efetivo e mais rapidamente95. Hoje 

temos funk pancadão, forró, hip hop, sertanejo e diversos outros gêneros cujos ritmos são 

mantidos com mensagens religiosas. O adjetivo gospel acresce um sentido midiático, 

diferentemente do termo evangélico ou do termo crente. A palavra gospel é de origem 

americana, surgiu como diminutivo de God Spell, ou seja, palavras de Deus, que significa 

também boas notícias, boas novas, é uma designação aos cantos das comunidades negras nos 

Estados Unidos. No Brasil, o termo é usado para adjetivação, principalmente, das músicas e 

cantores evangélicos famosos. Contudo, o culto no estilo gospel não foi aderido no Brasil 

como prática litúrgica, mesmo nas igrejas mais tradicionais advindas do pentecostalismo 

norte-americano, como as Assembleias de Deus96. Gospel no Brasil é uma significação que se 

encerra por completo na cultura midiática.  

Atualmente, é imensa a produção de mercado voltada ao público gospel, não apenas 

no comércio de materiais religiosos, como bíblias, livros, CDs e DVDs, mas numa variedade 

de mercadorias, como roupas, bolsas, objetos diversos. Existem lojas, livrarias, salão de 

beleza e outros espaços comerciais especialistas nesse público, principalmente pentecostal: “O 

mercado gospel cria um ethos religioso para o consumo de produtos. Os objetos recebem uma 

                                                           
95 Tratamos aqui, principalmente da música evangélica, antes da explosão gospel, cujos ritmos e estilos 

preservavam a influência europeia. Em algumas igrejas, ritmos e até instrumentos musicais de origem africana 

ou de outra origem não-europeia eram proibidos.  
96 “Aquele estilo das igrejas negras com danças e cânticos ‘negros espirituais’ (gospel), caracterizados pelos 

improvisos, pessoas batendo palmas e dançando no culto, ‘confirmando’ ou perguntando algo ao pregador, 

nunca se constituiu padrão assembleiano brasileiro” (ALENCAR, 2010, p. 91). 
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espécie de ‘benção’ ou ‘santificação’, que proporcionaria um status de sagrado ao produto, ao 

produtor e ao consumidor” (MENDONÇA, 2014, p. 49). 

O comércio de produtos direcionados ao público evangélico tem movimentado a 

economia em setores como na produção e venda de livros; a indústria fonográfica tem atraído 

empresas não religiosas, além das gravadoras especializadas, por exemplo, a Som Livre e a 

Sony Music criaram selos evangélicos e investem na contratação de artistas gospel97. Apesar 

da venda de livros e discos ser as que mais faturam nesse segmento, existem desde desenhos 

animados até serviços como sites de relacionamento, pacotes de viagens, eventos e cartão de 

crédito de denominações diversas, alguns comemorativos como Assembleia de Deus Mastrear 

e CGADB Gold, criados na comemoração do centenário das Assembleias de Deus em 2011. 

Entre os serviços, existem opções de lazer que incluem roteiros turísticos 

diferenciados e filmes com temas bíblicos. Durante o período de exibição dos filmes Deus 

não está morto e Noé, em 2014, que renderam grandes bilheterias, as salas de cinema faziam 

pacotes promocionais para grupos prevendo interesse dos jovens evangélicos. Entre 2015 e 

2016, a telenovela Os Dez Mandamentos da Rede Record, de Vivian de Oliveira e direção de 

Alexandre Avancini, se consagrou pelo sucesso de audiência na TV brasileira, abaixo apenas 

do Jornal Nacional, da Rede Globo. O folhetim rendeu três temporadas e se transformou em 

produção cinematográfica (2016) com grande sucesso de bilheteria.  

Na internet, sites como Amoremcristo.com e Casandoemcristo.com e outros do tipo 

oferecem serviços relacionados a namoro e casamento. Outro destaque são as empresas no 

ramo de vestuário98, pois ao longo dos últimos anos vem ampliando a produção: antes eram 

roupas que as pessoas usariam para ir ao culto, hoje pensam em roupas que atendam ao 

público evangélico em diversas ocasiões. A qualidade dos produtos vem melhorando 

conforme aumenta a concorrência no segmento. Como exemplo dessa expansão, a grife 

Minha Maria, especializada em moda infantil exclusiva para meninas, da famosa pastora e 

cantora Aline Barros e as grifes CeChic e Clara Rosa que também oferecem roupas e 

                                                           
97 “O segmento gospel é o principal responsável pela sobrevida da indústria fonográfica. Menos suscetíveis à 

pirataria e ao compartilhamento de áudios pela internet. Existem pelo menos 4,5 mil cantores e bandas gospel 

brasileiras. São, no mínimo, 10 novos CDs lançados todo mês. Especialistas em marketing que acompanham o 

fenômeno evangélico calculam que 600 rádios e 157 gravadoras tocam música gospel no país” 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2014/01/30/internas_economia,493161/mercado-evangelico-faz-

girar-cerca-de-r-15-bi-por-ano-com-vendas-de-cds-e-vestuario.shtml. Acesso em 08/08/17. 
98 Em 31/08/2014, no site do jornal Folha de São Paulo, a matéria Evangélicos aquecem comércio de roupas do 

Brás apresentou dados que indicam satisfação dos lojistas especializados em roupas para o público evangélico, 

pois enquanto o comércio de roupas em geral na região cresceu apenas 3,5% em 12 meses, o comércio de moda 

destinada aos evangélicos aumentou 20% no mesmo período. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/08/1507798-evangelicos-aquecem-comercio-de-roupas-do-

bras.shtml. Acesso em 08/08/17. 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2014/01/30/internas_economia,493161/mercado-evangelico-faz-girar-cerca-de-r-15-bi-por-ano-com-vendas-de-cds-e-vestuario.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2014/01/30/internas_economia,493161/mercado-evangelico-faz-girar-cerca-de-r-15-bi-por-ano-com-vendas-de-cds-e-vestuario.shtml
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acessórios de diferentes estilos para atender as mulheres cristãs. Selos de cantores, como a 

marca de Davi Sacer, são utilizados em inúmeros produtos, desde acessórios de carro, 

papelaria, moda etc. 

Desde os anos 80, o comércio especializado apresenta-se como instrumento de 

manutenção do evangelismo, inclusive na televisão, onde a maioria dos programas apela para 

a venda de produtos como mecanismo de manutenção do espaço/tempo de pregação. O 

evangelismo pessoal, dificultado pela falta de tempo e questões de deslocamento, aos poucos 

foi sendo substituído pelo midiático. Quem se considera incapaz de ir pessoalmente executar 

o evangelismo ou que é impossibilitado de cumpri-lo, por questões de trabalho, doença, 

família, pode contribuir para que o mesmo seja executado, e, dessa forma, se sinta também 

atendendo ao objetivo missionário. Como forma de recompensa a quem financia o 

evangelismo, consumindo os produtos da indústria gospel, há um discurso constante de 

retorno imediato, próspera compensação, derrame de bênçãos, que redimensiona o parâmetro 

de inclusão/exclusão religiosa.  

O hiperconsumo, no sentido atribuído por Lipovetsky (2007), passou a integrar à 

religiosidade no processo de midiatização religiosa de modo mais interdependente a partir dos 

anos 80. Esse novo elemento do procedimento religioso opera na significação da mercadoria 

como bênção, o que coloca a salvação no mesmo paradigma, na forma de mercadoria. Assim, 

o consumo passou a ser uma espécie de investimento na obra de Deus, cria uma expectativa 

de retorno também na forma material, tornando-se imprescindível para a realização do papel 

de cristão. 

 

Outras correntes cristãs foram ainda mais longe, já que instauraram uma 

“teologia do sucesso”, totalmente compatível com o liberalismo, cujo 

discurso é o seguinte: se Deus está vivo, deve manifestar-se agora, fazendo 

com que eu me torne rico. E, se torno-me efetivamente rico, será a prova que 

Deus me escolheu – reconhece-se, nesta nova formulação da graça e da 

predestinação, o passo dos neoevangelismos, neobatismos e 

neopentecostalismos com novo visual pós-moderno. (DUFOUR, 2014, p. 

21) 
 

Fundamentados pela teologia do sucesso, os efeitos de sentido em ser rico é que a 

benção para ser plena e espiritual se expressa pela aquisição de bens materiais que 

simultaneamente evidenciam a fé. Consequentemente, os consumidores, assim como os que 

ofertam, esperam receber retorno também material, como se estivessem aplicando em uma 

transação financeira: “Nessa linha de pensamento, o indivíduo é incentivado a relacionar sua 

espiritualidade às bênçãos materiais – a prosperidade física e espiritual não é descartada – que 
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podem advir de sua fidelidade nas doações à igreja (dízimos e ofertas), numa espécie de 

‘sociedade com Deus’”. (MENDONÇA, 2014, p. 46). 

Significar a benção divina como uma mercadoria que pode ser comercializada 

condiciona a crença, pois a submete às regras do mercado. As relações de mercado, por sua 

vez, tornam-se garantia definitiva da real espiritualidade. Nesse mercado, a graça divina 

significa na devolução aos fiéis aquilo pelo qual já “investiram”. A mercadoria não 

necessariamente precisa ser um objeto, pode ser o discurso, o programa, a audiência ou o 

serviço, inclusive o próprio homem:  

 

As leis do mercado se aplicam, de forma equitativa, às coisas escolhidas e 

aos selecionadores. Só as mercadorias podem entrar nos templos de consumo 

por direto, seja pela entrada dos ‘produtos’, seja pela dos ‘clientes’. Dentro 

desses templos, tanto os objetos de adoração como seus adoradores são 

mercadorias (BAUMAN, 2008, p. 82). 

 

A lógica que transforma os fiéis em clientes e transforma esses clientes em 

mercadorias se enquadra na mesma segundo a qual as igrejas se estabeleceram enquanto 

empresas concorrentes. Fausto Neto (2002, p. 154) atrela o acirramento desse mercado de 

fiéis ao processo de midiatização nos últimos trinta anos que gerou o aumento do trânsito de 

pessoas entre as religiões e do número de pessoas sem religião. Tanto os religiosos como não 

religiosos comungam da lógica capitalista que produz os sentidos na atualidade, por isso a 

grande difusão da teologia da prosperidade que atraí multidões às igrejas neopentecostais. O 

discurso religioso midiatizado, a partir dos anos 80, é interpenetrado dos valores das 

indústrias: 

 

Neste novo discurso, tudo que se refere à esfera transcendente e moral dos 

princípios e dos ideais, não podendo ser convertido em mercadorias ou 

serviços, é doravante desacreditado. A sobrevivência dos valores simbólicos, 

desprovidos de valor venal, não se justifica mais num universo que se tornou 

inteiramente comercial (DUFOUR, 2014, p. 16). 

 

 As relações de mercado tornaram-se comprovação definitiva da verdadeira fé. O ato 

de consumir um produto ou serviço gospel corresponde a ofertar para a manutenção do 

evangelismo, indica a elevação espiritual e, portanto, a salvação. Consequentemente, se for 

consumidor e/ou ofertante é abençoado e salvo, pois receberá pelo que já pagou. A busca de 

um paraíso pós-vida perde o sentido, porque a fé se associa ao valor do que se possui na 

realidade terrena e Deus se manifesta na forma de mercadorias e outros bens materiais.  

A mesma lógica que fez com que a televisão nos anos 80 perdesse seu caráter histórico 

e aperfeiçoasse seu caráter comercial atingiu o pentecostalismo em vias de midiatização. Os 
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campos religião, mídia e mercado passaram a se constituir um no outro interpenetrando suas 

complexidades, perdendo qualquer traço de autonomia, tornam-se intersistemas. Um exemplo 

da interpenetração desses campos foi a grande produção de programas religiosos por 

televangelistas brasileiros na televisão entre os anos 80 e 90.  Esses programas se 

apresentavam como uma espécie de novo templo, altamente tecnológico, ultrapassando a 

barreira física e alcançando o fiel no conforto de sua casa.  

Os efeitos de sentido desse investimento foram logo perceptíveis nas igrejas, além da 

dimensão espaço-temporal do culto ser altamente afetada, comparações entre pregações na 

televisão e no templo foram inevitáveis, imaginário de superstar do pregador em detrimento 

do líder local redefiniu os locutores, alterando estilos e performances. Enfim, os efeitos de 

sentido se configuraram conforme se alteraram as condições de produção de ser religioso. 

Com o aumento no número de seguidores, os programas religiosos se aperfeiçoaram nos 

padrões mercadológicos da indústria cultural, por exemplo, os templos-cenários desses 

programas foram reestruturados, os clipes de cantores passaram a ser produzidos com 

excelente qualidade técnica. Outra característica dessa interpenetração é que esses programas 

criaram infraestrutura para atendimento em televendas, contrataram profissionais da área de 

marketing e administração. A profissionalização do trabalho religioso consolidou o caráter 

mercadológico dos programas que, nesse contexto, eram empresas em concorrência.  

Outra marca desse período foi o grande investimento das igrejas na compra de 

concessões e empresas do campo midiático. A mais expressiva dessas aquisições foi a compra 

da TV Record pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em 1989 que reconfigurou o 

cenário da indústria televisiva no país, bem como o pentecostalismo brasileiro, imprimindo 

maior capacidade de disputas de poder no intersistema. Com a compra de outros veículos, o 

Grupo Record se tornou um conglomerado midiático que atualmente inclui, além das próprias 

TV e Rádio Record, o Portal R7, dentre outros. O conglomerado Record é um exemplo de 

como se materializa o funcionamento do pentecostalismo mais mercadológico que religioso. 

A IURD controla um complexo midiático, do qual fazem parte a Rede Record, presente em 

93% do Brasil e em 150 países; a TV Universal, com mais de 20 retransmissoras; a Rede 

Aleluia, com quase oitenta emissoras de rádio AM e FM, presente em 75% do território 

nacional. Além de TV e rádio, fazem parte do complexo midiático da IURD o portal 

universal.org., o jornal Folha Universal, as revistas Plenitude, Obreiro de Fé e Mão Amiga, a 
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editora Unipro, que registra venda de milhões de livros de Edir Macedo e de outros pastores, 

e a gravadora de música religiosa Line Records99. 

 

4.4 CIBERPENTECOSTALISMO: MODUS VIVENDI DO CRENTE NA SOCIEDADE EM 

MIDIATIZAÇÃO 

 

A partir dos anos 2000, o pentecostalismo brasileiro chega a uma nova fase que, 

complementando a classificação de Freston (1993), seria uma quarta onda. Por conta de 

crescente secularização do culto pentecostal, aburguesamento das igrejas neopentecostais, 

entre outros fatores, há quem designe esse período de pós-pentecostalismo (ARAÚJO, 2014, 

p. 713). Contudo, diz respeito à fase em que, fora dos muros das igrejas, observa-se a 

intersecção das lógicas da midiatização às lógicas da religiosidade e vice-versa. Por mostrar 

reconfiguração advinda, principalmente, do funcionamento de uma sociedade cada vez mais 

conectada às mídias digitais, denominaremos de ciberonda o pentecostalismo nas primeiras 

décadas do século XXI.  

Para ilustrar a arqueologia do processo detalhado até aqui, segue figura que indica os 

fenômenos midiáticos e as fases da midiatização religiosa desde a Reforma Protestante ao 

campo pentecostal brasileiro. A figura aqui proposta se estrutura em dois eixos: o eixo 

diacrônico no qual situamos os marcadores de tempo que indicam o período do 

desenvolvimento de dispositivos midiáticos, cuja existência atrelada aos processos sociais 

possibilitou a produção de novos fenômenos midiáticos. No eixo sincrônico, apontamos os 

fenômenos religiosos, especificamente no campo do Pentecostalismo, que se apresentam 

como resultados das afetações entre as práticas religiosas e as práticas midiáticas. 

O esquema busca ilustrar a relação entre os fenômenos midiáticos e os religiosos na 

dimensão do Pentecostalismo. Para isso, detectamos discursos em fragmentos de memórias e 

sua inserção histórica na processualidade social, buscando observar como essas 

materialidades discursivas se formaram e se legitimaram. A partir do estabelecimento dessas 

trajetórias é possível, assim, detectar o aparecimento dos fenômenos tecno-religiosos em 

determinado momento histórico e suas interpentrações no corpo social, bem como processos 

de circulação midiática.  

 

 

                                                           
99 Dados publicados na matéria A Igreja Universal avança, no site El País em julho de 2016. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/05/opinion/1467746827_994929.html. Acesso em 15/08/2017. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/05/opinion/1467746827_994929.html
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Figura 07: Arqueologia do processo de midiatização pentecostal 
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Os fenômenos religiosos no esquema acima vão desde a questão da autonomia na 

interpretação das escrituras com a possibilidade do manuseio da bíblia impressa, passa pela 

apropriação da imprensa para se reconhecer uma religiosidade materializada por línguas e 

expressões corporais, pelo uso do rádio e da TV como lugar de contato com uma função 

utilitarista, ampliando a intersecção com as mercadológicas e, por fim, chegando à 

proliferação do acesso às mídias digitais, quando observamos desapego às instituições e aos 

costumes, mas ascensão de uma Teologia da Moralidade, da qual trataremos mais à frente. 

Interessa destacar o funcionamento dos fenômenos religiosos, na medida em que há um 

acúmulo de conhecimento, ampliando a capacidade de expansão com as novas tecnologias 

midiáticas: 

 

Não é apenas explicar as estruturas de um processo institucional em 

mutação. Mais relevante é perceber o perfil, os desafios e os riscos da 

questão comunicacional posta pela transição; assim como o contexto, em 

processo de instauração, em que a sociedade se comunica com a sociedade 

(BRAGA, 2015, p. 30). 

 

A aceleração do tempo na era da internet é muito mais dinâmica e veloz que qualquer 

outro período do processo de midiatização. Verón (2013, p. 281) discute o modo como a Rede 

transformou as condições de acesso dos atores individuais ao conhecimento e à informação, 

gerando alterações inéditas na circulação discursiva midiática. Além de mudar os vínculos dos 

indivíduos com as instituições, o acesso à internet redimensionou o modo como se realizam a 
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compreensão do conhecimento e da cultura pela gramática do hipertexto. O hipertexto 

combina textos, imagens, sons, organizados de forma não linear. Sua leitura requer a 

capacidade de associar ideias, conceitos e códigos distintos, logo, novos tipos de leitores 

surgem com percepção não linear, com capacidades desenvolvidas pelo hipertexto.  

A partir do momento em que os indivíduos passaram a controlar suas condições 

espaço-temporais de acesso à mídia, modificaram também os demais dispositivos midiáticos: 

a internet alterou as condições de produção e o consumo da imprensa, do rádio, do cinema e 

da televisão que tiveram suas lógicas redimensionadas. A popularização da internet com a 

possibilidade de adquirir dispositivos tecnológicos com acesso às mídias digitais reconfigurou 

a comunicação interpessoal: “as lógicas do vínculo social já não estão onde nós havíamos nos 

acostumado a buscá-las” [tradução nossa] (VERÓN, 2013, p. 276).  

 

Cabe assinalar algumas pistas que nos ajudam a construir possibilidades de 

estudos para compreender de uma outra forma as incidências da 

“cybercultura” na sociedade, na linguagem e na cultura, principalmente, 

como estabelecemos nossos modelos de vínculos e de apropriações com sua 

oferta de “sentidos”, e como fazemos incidir sobre ela nossa produção de 

sentidos (FAUSTO NETO, 2001, p. 123). 

 

Na nova ambiência, os processos sociais passam a se constituir com outras lógicas de 

funcionamento. A religião, nesse novo paradigma, se reconfigura. O pentecostalismo no 

Brasil chega ao século XXI com uma configuração bastante complexa: uma explosão de 

pentecostalismos híbridos, autônomos e individualizados. Se desde a década de 50 proliferou 

o número de denominações heterogêneas em diversos aspectos, mas unificadas pela 

mensagem pentecostal, a partir dos anos 2000 os vínculos são menos institucionais e mais 

midiáticos, menos afetivos e mais político-ideológicos.  

 

4.4.1 Teologia da Moralidade: dos desigrejados aos ciberpentecostais  

 

A proliferação do acesso à internet nas camadas sociais mais pobres do país vem 

transformando, dentre outras dimensões sociais, as religiosidades que se constituem nesses 

espaços, como o pentecostalismo brasileiro. Com as mídias digitais, a experiência religiosa 

tornou-se menos dependente do espaço-templo ou do programa de TV, nem se limita à 

temporalidade do culto. O fiel define o tempo-espaço de sua adoração, o modo como realiza 

seu culto, suas práticas, a mensagem ou sermão que deseja ouvir, tudo por meio da internet 

que disponibiliza esses materiais gratuitamente e, inclusive, propiciando ambientes de 

socialização religiosa, formação de comunidades que se agrupam de acordo com os perfis e 
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interesses de cada fiel-internauta. Pela internet, presume-se que minimiza o senso de 

vigilância do corpo físico, bem como o discurso da manutenção dos costumes 

tradicionalmente seguidos nas igrejas, também o proselitismo se tornou menos acentuado nas 

mídias digitais do que na TV e no rádio.  

Além dessas transformações, outros aspectos se agregaram, por exemplo, acentuou-se 

um senso de identificação político-participativo, principalmente, em torno de defesa da moral 

conservadora. As novas possibilidades de interação pelas mídias digitais potencializaram 

outras formas do indivíduo continuar sendo religioso, ou mesmo de se tornar religioso sem 

nem mesmo frequentar templos ou reuniões presenciais:  

 

As igrejas passam a não ter mais o controle do sagrado e da doutrina como 

tinham antes. A abertura para a participação e para que qualquer pessoa que 

professe uma fé, vinculada ou não formalmente a uma igreja, manifeste 

livremente suas ideias, reflexões e opiniões, tirou o controle dos conteúdos 

disseminados das mãos das lideranças (CUNHA, 2017, p. 31).  

 

Essa realidade atinge em maior escala os pentecostais em trânsito que já vem 

transformando os indicadores do pentecostalismo brasileiro, aumentando o número de 

pentecostais sem denominações declaradas, quer dizer, pentecostais sem igrejas, enquanto 

vem diminuindo o índice de crescimento das grandes denominações pentecostais ou 

neopentecostais.  

O Censo do IBGE em 2010 identificou 25.370.484 pentecostais pertencentes às 

igrejas, dos quais 12.314.410 se declararam assembleianos, os demais são de muitas igrejas, 

inclusive, dissidentes das ADs. O grande destaque desse Censo é que além dos declarantes 

vinculados às igrejas pentecostais, apareceram outros 5.267.029 que se declaram evangélicos 

de origem pentecostal com filiações diversas, esse número foi o que mais cresceu, pois em 

2000 eram 1.840.581. Outro dado interessante é que em 2000, o Censo classificava 

pentecostais sem vinculação institucional, diferentemente de 2010 quando juntou-se à 

classificação de evangélicos não determinados, o número passou de 1. 046.487 em 2000 para 

9.218.129 em 2010. 

As lógicas dos vínculos religiosos não são as mesmas após a proliferação do acesso à 

internet. A possibilidade de autoconstituir, autoproclamar e autodistinguir enquanto religioso, 

por meio das mídias digitais, dispensa a filiação institucional. Nessa configuração, grupos 

diversificados e religiosos autônomos se vinculam ao título pentecostal, mas sem igrejas. 

Surge uma religiosidade midiatizada alinhada à identidade de referência. Uma complexidade 

estabelecida na contemporaneidade.  
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Os veículos digitais não levam as organizações religiosas a alcançar muitas 

pessoas fora de sua comunidade de fé. Com efeito, as novas mídias são mais 

utilizadas para a comunicação entre indivíduos já pertencentes a uma 

comunidade religiosa, ao mesmo tempo que os incentivam a adotar uma 

postura mais independente em relação às instituições religiosas 

(HJARVARD, 2014a, p. 140). 

 

Diante desse processo, alguns pesquisadores anunciam o declínio das grandes 

instituições pentecostais, pois acelerou muito a peregrinação religiosa bem como o número de 

pentecostal sem instituição. Nas mídias digitais, se fundem as duas figuras emblemáticas do 

religioso contemporâneo: o peregrino e o convertido (HERVIEU-LÉGER, 2008), das quais 

demos nota no capítulo 2. No ciberespaço, o convertido não precisa abrir mão de sua 

peregrinação, ao contrário, a peregrinação pode se transformar numa forma de acentuar a 

conversão ao afirmar sua identificação em todos os ciberespaços pelos quais peregrina. 

Emerge o pentecostal fora dos templos, mas presente nos circuitos midiáticos, ou seja, nos 

espaços de circulação.  

A formação do tipo desigrejado, no universo pentecostal brasileiro, em geral, é o 

reflexo do desapego às grandes instituições, aos grandes templos, aos hiperministérios, 

consequentemente, os superpastores sentem a dissolução de suas audiências. Os desigrejados 

são religiosos que deixaram de frequentar os templos por diversos motivos: desaprovação da 

administração, da estrutura ou da liderança eclesiástica; rejeição à teologia da prosperidade; 

condenação aos julgamentos e pressão dos demais irmãos quanto ao cumprimento de usos e 

costumes etc. Esses desigrejados, atualmente, se articulam, sobretudo, pelas mídias digitais, 

são contrários à institucionalização tradicional religiosa e a favor do retorno ao sagrado, 

alguns atraem seguidores e formam comunidades virtuais como mecanismo de permanência 

religiosa. Acreditam na pregação pentecostal, mas não querem prestar contas da sua vida ao 

pastor ou aos irmãos da igreja. 

 

Outro elemento que se destaca neste processo de “ocupação cristã das mídias 

digitais” é o espaço conquistado pelos desvinculados do ponto de vista 

eclesiástico – aqueles das “igrejas não-determinadas”, também chamados 

“sem-igreja” ou “desigrejados”. Pessoas que professam a fé cristã e que, por 

alguma razão decidiram pela desvinculação institucional, mas desejam 

continuar partilhando da fé em comunidade e expressando publicamente 

reflexões, ideias, experiências, opiniões. Se isso já acontecia no nível 

presencial com as comunidades alternativas que sempre existiam, com as 

mídias digitais foi ampliada a possibilidade de encontro e interação dessas 

pessoas, com a formação de comunidades virtuais. (CUNHA, 2017, p. 32)  
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Nos espaços das mídias digitais, esses indivíduos se socializam também com outros 

religiosos frequentadores dos templos ou que estão na mesma condição, sem, portanto, haver 

maiores cobranças ou constrangimentos quanto ao comportamento pessoal, principalmente, 

quanto às regras de controle do corpo, uma das maiores preocupações da religião. Vários 

grupos na plataforma do Facebook, blogs e em outros ciberespaços interativos se constituíram 

com o título desigrejados, a maioria desses indivíduos são ex-frequentadores de templos 

insatisfeitos com as lideranças, com o tipo de estrutura organizacional ou com os modos de 

funcionamento das igrejas. Essas comunidades virtuais congregam um número expressivo 

desse tipo de religioso, quer dizer, indivíduos que não abandonaram a fé, continuam crendo 

nos dogmas, possuem comportamento típico de pessoas religiosas, se manifestam 

publicamente usando discurso e linguagem próprios da religião, mas que não frequentam 

mais, de forma assídua, os templos ou reuniões em casa, salões, etc.  

Esse tipo de religioso não frequentador sempre existiu no Catolicismo brasileiro, a 

diferença dos desigrejados pentecostais é que surgem de modo articulado na 

contemporaneidade, quando as mídias digitais possibilitam a capacidade de se integrar às 

práticas e lógicas de comportamento de comunidades virtuais, constituindo coletivos que se 

manifestam contra instituições e especialistas religiosos, mas a favor de princípios, valores e 

dogmas estabelecidos pela religião. A realidade católica brasileira vem se transformando 

desde a Renovação Carismática que conseguiu atrair mais frequentadores aos templos. Um 

aspecto importante a ressaltar é que, embora o catolicismo tenha se estabelecido no Brasil 

como denominação de desigrejados, a maioria celebrava os principais rituais na igreja como 

batismo e matrimônio, ia às festas católicas e até contribuía com doações às campanhas das 

igrejas.  

Uma das grandes preocupações dos líderes pentecostais com o aumento do número de 

desigrejados é que as congregações, em sua maioria, se constituem de poucos fiéis 

financiadores. Nas mídias digitais, exitem outras formas de campanhas de arrecadação, de 

forma indireta e menos apelativas que nos templos, pois com a visibilidade passam a receber 

certo controle da comunidade em geral. As Assembleias de Deus, por exemplo, possuem um 

grande número de templos pequenos sustentados pelos fiéis desde as despesas de manutenção 

aos salários de seus obreiros.  

No artigo Os desigrejados, do Pr. Carlos Roberto Silva, publicado no jornal 

institucional das ADs, Mensageiro da Paz, em novembro 2016, p. 06, ao tratar sobre esses 

tipos de crentes sem vínculos aparece a preocupação com a manutenção dos templos, 
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inclusive o autor chega a tratar os desigrejados como estelionatários da fé dos outros, pois 

andam em qualquer templo sem compromisso com qualquer comunidade: 

 

Nessas igrejas que existem para que eles participem no dia em que quiserem, 

há crentes que congregam, são membros, cumprem com suas obrigações, são 

dizimistas e ofertantes, adoram a Deus, ouvem a Palavra, exortam, são 

exortadas e vivem uma vida em comunhão, caso contrário não existiria 

qualquer igreja. (SILVA, 2016, p. 06) 

  

O autor não vislumbra as mídias digitais como espaço em que os serviços do templo já 

são ofertados, nas quais boa parte de pastores pregam, fazem aconselhamentos, orações, 

exortações, campanhas de arrecadação etc. As comunidades virtuais de religiosos 

desigrejados se apropriam do discurso religioso, mas tendem a escapar às lógicas de 

funcionamento dos templos. Apontamos aqui mais uma transformação na religiosidade 

pentecostal proveniente do processo de midiatização. Nenhum outro dispositivo midiático 

conseguiu comprometer a existência dos templos mais que as mídias digitais. A apropriação 

do rádio e da TV pelos pentecostais modificaram os templos que se sofisticaram e se tornaram 

templos-shopping, ver Alencar (2013), mas não os tornaram obsoletos como para os 

desigrejados atuais que encontram nas mídias digitais outros modos e espaços de congregar. 

O templo físico é ainda hoje um elemento central no cristianismo, como em diversas 

religiões, a existência de lugares de culto que, por essa razão, adquirem um significado 

especial para os seus fiéis. Os primeiros templos judaicos eram tendas portáteis que 

abrigavam os utensílios reservados aos rituais sagrados. Com a fixação do povo, um santuário 

foi construído100 e as práticas do culto se regulamentavam conforme esse espaço. No Novo 

testamento, Jesus Cristo nunca deu muita importância ao espaço físico, pregava nos montes, 

nas estradas, às margens dos rios, há bem poucos relatos de sua presença em templos, mas 

reconheceu e defendeu a santidade do templo, a casa de oração (Mt 21.12-13) no episódio em 

que se indigna com o comércio no lugar sagrado, quando disse que tal conduta converte o 

espaço em covil de ladrões. O imperador romano Constantino Magno (Séc. IV d.C.) foi um 

dos responsáveis pela edificação dos primeiros templos do Cristianismo, reforçando o valor 

do espaço físico para a adoração: o visual da arquitetura, as sensações cultivadas no ambiente 

com incenso, velas e música sacra, enfim, cada detalhe passou a ter um efeito místico.  

                                                           
100 Pelos relatos bíblicos, o Templo de Salomão foi o primeiro em Jerusalém, onde ficava a Arca da Aliança e se 

ofereciam os sacrifícios. Esse Templo foi destruído totalmente por Nabucodonosor II da Babilônia, em 586 a.C.  

Após essa época, os judeus voltaram e construíram no mesmo lugar um segundo templo, o qual foi destruído 

pelo imperador assírio Antíoco Epifanes. Em 4 d.C. o Rei Herodes, querendo agradar os judeus reconstruiu o 

templo, mais oponente que os dois primeiros. Nesse, Jesus pregou e previu sua destruição, que aconteceu de fato 

em 70 d.C., pelas mãos dos romanos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arca_da_Alian%C3%A7a
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O pentecostalismo incialmente, buscando afirmar sua identidade, negou a opulência 

desses templos e retornou a espaços mais simples, levando a uma redefinição radical da 

arquitetura religiosa. No Brasil, os templos evangélicos não necessariamente apresentam 

aparência de igrejas. Inicialmente, os cultos eram realizados nos lares, muito doméstico e 

simples, o que facilitou o acesso e a boa acomodação das pessoas das classes sociais mais 

desfavorecidas,  

 

já na medida em que essa igreja começava a construir seus templos, 

apareceram os lugares diferenciados; a estratificação do trabalho religioso 

surgia “naturalmente”. A “Dona Maria”, simples negra da periferia, não via 

mais a sua mesa e a sua toalha sendo usadas como local de culto; agora o 

local do culto era “sagrado”. E alguns lugares do “sagrado” são mais 

“sagrados” que outros. Ela, por exemplo, estava assentada em bancos 

“sagrados”, mas as cadeiras do púlpito são “mais sagradas”, até porque estão 

num nível físico superior. O púlpito é local dos homens, ou melhor, de 

alguns homens. Somente os obreiros sentam-se lá (ALENCAR, 2010, p. 

149). 

 

A sofisticação dos santuários pentecostais redefiniu o trabalho desenvolvido nessas 

igrejas. O lugar sagrado, além de espaço do culto, da adoração, é também onde se realizam os 

sacrifícios. Nos primórdios, os sacrifícios, em sua maioria, se davam com a matança de 

animais. Na modernidade, os sacrifícios se materializam na doação de ofertas, dízimos e/ou 

na execução dos trabalhos religiosos. O trabalho missionário é um dos mais priorizados nos 

templos, ao contrário do que se percebe nas mídias digitais, onde o proselitismo ganha 

significação de militância em prol de uma moralidade religiosa. O esvaziamento dos templos 

compromete, portanto, a estrutura do trabalho religioso pentecostal.  

Freston (2011), no artigo Como será a igreja evangélica brasileira de 2040?101, 

discute a tendência pelas próximas décadas em diminuir o crescimento das igrejas que mais 

ganharam membros desde 1950, nesse caso, sobretudo as igrejas (neo)pentecostais. Freston 

trata dessa tendência como se o arrefecimento do crescimento institucional fosse o curso 

natural de qualquer movimento religioso após atingir um grande número de seguidores. Desse 

modo, negligencia o contexto em que a sociedade se torna cada vez mais engendrada às 

lógicas midiáticas. Ainda no artigo, o autor destaca o valor utilitarista atribuído à religiosidade 

protestante como uma espécie de cultura da barganha que pode ser superada pelo discurso da 

defesa da religião como causa política: “Ora, uma das maneiras de superar a cultura da 

barganha é incentivar a dedicação a uma causa (como fazem os movimentos políticos mais 

                                                           
101 Artigo publicado na Revista Ultimato, edição 333, novembro-dezembro de 2011.  Disponível em 

http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/333/como-sera-a-igreja-evangelica-brasileira-de-2040. Acesso em 

16/03/2017. 

http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/333/como-sera-a-igreja-evangelica-brasileira-de-2040
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ideológicos). O problema, neste caso, é a persistência ao longo do tempo, a capacidade de 

continuar dedicado a ela durante décadas e apesar dos contratempos”. 

A substituição da cultura da barganha pela dedicação a uma causa pode ter uma 

validade temporária, mas é próximo ao que vem acontecendo atualmente, pois o discurso da 

teologia da prosperidade perde espaço para outro discurso dedicado à defesa da moral 

compreendida como perdida ou em crise. Essa substituição se mostra com força entre os 

ciberpentecostais que compartilham publicações e/ou formam comunidades nas mídias 

digitais, se aproximando por afinidades ideológicas no discurso: trata-se de um novo processo 

de identificação no pentecostalismo brasileiro. São religiosos pentecostais que atuam 

ativamente nas mídias digitais com militância em prol de uma moral que ultrapassa os muros 

institucionais. Como trata-se de uma processualidade independente da regulação institucional, 

abarca também os desigrejados. O termo ciberpentecostais se encontra aqui em referência à 

noção de cibercultura de Pierre Lévy enquanto cultura própria da sociedade em interconexão 

pelos ciberespaços. Segundo Levy (1999, p. 127), a interconexão é o imperativo categórico da 

cibercultura.  

 

A cibercultura é a expressão da aspiração de um laço social, que não seria 

fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações institucionais, nem 

sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em torno de centros de 

interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a 

aprendizagem cooperativa, sobre processos abertos de colaboração. O apetite 

para as comunidades virtuais encontra um ideal de relação humana 

desterritorializada, transversal, livre. As comunidades virtuais são os 

motores, os atores, a vida diversa e surpreendente do universal por contato 

(LEVY, 1999, p. 130). 

 

As comunidades virtuais representam uma forma dos indivíduos permanecerem 

pentecostais, no caso dos desigrejados, ou mesmo de se reafirmarem a partir de uma causa. A 

maior parte dos ciberpentecostais deseja, apenas, aprender mais sobre sua fé e compartilhá-la, 

discutir sobre isso e manter contato com outros irmãos, um comportamento não específico a 

esse grupo de religiosos, pois postagens de religiosidades são as mais comuns nos ambientes 

virtuais. Outro fator que é preciso considerar é que a maior parte dos internautas adota no 

ambiente virtual um perfil diferente da vida real, muitos postam informações falsas nas mídias 

digitais, inclusive alguns adotam perfis evangélicos para se infiltrar nessas comunidades com 

interesses diversos.  

Os pentecostais em geral compartilham mensagens bíblicas, testemunhos, vídeos e 

músicas, dentre outros tipos de postagens. Os líderes, na maioria, divulgam mensagens, 

programas, eventos e produtos. Atualmente, há pastores que possuem milhões de seguidores 
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no Twitter e no Facebook que jamais caberiam num templo, por exemplo, Cláudio Duarte, um 

pastor cheio de graça, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia e Marco Feliciano, 

além de blogueiros e youtubers diversos que não divulgam a filiação institucional, mas que se 

autodeclaram ou apresentam características pentecostais e formam grandes comunidades. 

O senso de cidadão e a militância política fazem com que haja forte poder de 

mobilização nas mídias digitais em geral. Entre os ciberpentecostais, o senso de comunidade 

que já vem aperfeiçoado no convívio das igrejas se associa ao fortalecimento de uma 

cidadania militante, tornam-se muito ativos em torno de causas que adquirem um valor de 

defesa que não adquiririam em outras comunidades virtuais. Em geral, são causas da 

“bandeira da salvação da família”, conforme discute Cunha (2017, p. 130), amplamente 

defendidas pelos pastores assembleianos Silas Malafaia, Marco Feliciano (PSC-SP) e outros, 

sobretudo, políticos. Entretanto, embora em menor número e menos articulados, há também 

os ciberpentecostais que defendem causas progressistas102, são ativistas em prol de direitos, 

são contrários à Teologia da Moralidade e mais adeptos da Teologia da Libertação. Em geral, 

os crentes dão bastante crédito ao que diz outro evangélico, o que facilita a circulação 

midiática e discursiva entre eles, basta olhar como as notícias sobre o universo pentecostal 

ganham expressividade, inclusive na mídia secular. O perigo é que muitos boatos podem 

adquirir status de verdade, por exemplo, postagens sobre profecias de tragédias e pseudos 

milagres também circulam como se fossem notícias. 

Importante destacar que a liberdade e autonomia do ciberpentecostal são delimitadas 

pelo discurso da concepção de moralidade constituída na formação ideológica pentecostal. A 

maioria desses ciberpentecostais não se identifica como membros das igrejas, alguns vão aos 

templos apenas em eventos, mas são apegados à militância pentecostal e, grande parte, ao 

conservadorismo moral. As manifestações não são institucionalizadas, são cada vez mais 

individualizadas, sem muitas referências à glossolalia, aos milagres e à prosperidade, possuem 

mais caráter moralizador e, quase sempre, em busca de uma cidadania política. São postagens 

distintas das dos líderes de igrejas que se utilizam das mídias digitais ou das dos pastores 

midiáticos que são representantes institucionais.  

O posicionamento militante entre os ciberpentecostais a favor de certa moralidade é 

um mecanismo de resguardar uma identidade que se transformou conforme as mudanças da 

ascese intramundana. Até a década de 80 o estereótipo do religioso pentecostal, sobretudo, 

das mulheres era identificável pela aparência física. Atualmente, a imagem do crente 

                                                           
102 Um exemplo de ciberpentecostais progressistas é o coletivo EIG (Evangélicas pela Igualdade de Gênero), 

formado por mulheres pentecostais, especialmente, oriundas das Assembleias de Deus. 
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conservador deixou de ser aquela das saias e cabelos longos, do terno e gravata, e daquele 

rosto de expressão sisuda. Assim, em termos, sabe-se que uma pessoa é “crente” hoje pelo 

discurso ou pelo jeito como se posiciona publicamente, não por suas vestimentas. A aparência 

física conservadora perdeu espaço na sociedade do espetáculo, parece até contraditório, mas a 

figura dos bíblias, como eram chamados no passado, quando relembrada é caricatural, embora 

ainda existam muitos pentecostais que conservam o estereótipo tradicional como forma 

mesmo de resistência. 

A identidade pentecostal, sobretudo, nas comunidades virtuais se constitui pelo 

discurso altamente moralista e militante. Acreditam que o comportamento moral não é 

determinado pela igreja ou pelo pastor, mas pelo próprio Deus. É como se atitudes 

condenáveis moralmente atingissem o Deus. A grande questão desse pensamento moralizador 

religioso é que a partir dele se elegem princípios e modelos de vida próprios de certa visão do 

mundo enquanto outros são condenados como se Deus os houvesse proibido. O moralismo 

religioso pentecostal é um mecanismo de identificação, os pentecostais clássicos, por 

exemplo, conservaram usos e costumes de modo mais radical para se diferenciar dos novos 

grupos, principalmente, dos neopentecostais, conforme apresentamos no capítulo anterior.  

Enfim, a noção de Teologia da Moralidade não diz respeito ao asceticismo imposto 

aos frequentadores dos templos, mas ao tipo de fundamentalismo moral que se postulam 

sobretudo, nas mídias digitais como o ideal de vida para toda a sociedade e pelo qual se deve 

militar. Essa teologia foi se constituindo com maior expressividade a partir dos anos 2000 

com o acirramento da midiatização na sociedade e na religião. À luz dessa teologia, textos 

bíblicos são interpretados e projetos são executados, por exemplo: o processo de inserção 

pentecostal no campo político brasileiro se embasa nessa fundamentação moral. É um tipo de 

teologia que apresenta alguns elementos característicos na formação discursiva pentecostal: 

ênfase na crise moral contemporânea, preocupação maior com a moralização da sociedade do 

que com o evangelismo e apagamento da mensagem escatológica diante das imoralidades. 

Seria uma contradição pregar a crise moral como sinal bíblico da volta iminente do Messias, 

enquanto os políticos se promovem como eleitos de Deus para transformar da sociedade. 

Esse tipo de teologia é adotado, sobretudo, nos projetos políticos das Assembleias de 

Deus, instituição do pentecostalismo clássico, portanto, com perfil mais conservador que as 

igrejas neopentecostais. A teologia da moralidade foi o contraponto principal dos 

assembleianos para se distanciar da teologia da prosperidade que dominou o 
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neopentecostalismo. Essa teologia visa convencer o irmão a votar no irmão103. O discurso 

dessa teologia aparece em documentos, por exemplo, no projeto Cidadania AD Brasil (Anexo 

05), criado em 2001 pela CGADB: se apresenta nos argumentos para a participação das ADs 

nas eleições, com apoio aos crentes que tivessem vocação política. Os discursos da teologia 

da moralidade aparecem em cinco dos oito argumentos: nos itens 2, 4, 5, 6 e 8:  

 

1. As ADs congregam o maior contingente evangélico do País; 

2. Preocupação com as questões sociopolíticas, com a ética, respeito ao ser 

humano, às instituições e aos princípios cristãos; 

3. As crises existentes no mundo (a fome, a pobreza, a violência) 

requerem iniciativas concretas de solidariedade humana e espírito de 

fraternidade; 

4. A qualidade dos assembleianos para as funções ligadas à vida social e 

política do país; 

5. A crise moral da Nação Brasileira, evidenciada principalmente na 

programação, quase sempre de baixo nível, da TV brasileira e demais meios 

de comunicação; 

6. As denúncias do mundo político, demonstrando a necessidade do fim da 

corrupção; 

7. As dificuldades dos líderes das ADs no contato com as autoridades 

constituídas; 

8. Defesa da liberdade religiosa. 104  

 

Apesar do argumento 3 que preconiza iniciativas quanto à fome, pobreza e violência, 

os políticos de Cristo são pouco atuantes quanto a projetos de lei sobre essas questões. Atuam 

mais em projetos com teor ideológico, por exemplo, foram contra o projeto de criminalização 

da homofobia, de legalização do aborto, de legalização da maconha, contra projeto de 

legalização da união entre pessoas do mesmo sexo, são contra a discussão de gênero e 

sexualidade em escolas, a favor do ensino religioso etc.  

Sobre o combate à corrupção, em pauta no argumento 6, são políticos que pouco se 

diferenciam dos demais, no sentido que, não raro, estão envolvidos com escândalos de 

corrupção, por exemplo, no caso da CPI dos Sanguessugas (2006) que divulgou uma lista dos 

56 deputados e 1 senador investigados por fraudes em emendas parlamentares para a compra 

superfaturada de ambulâncias, dos quais 23 deputados eram da bancada evangélica sendo 10 

da IURD e 09 das ADs105. Atualmente, políticos pentecostais aparecem envolvidos em 

                                                           
103 “Irmão vota em irmão” é um livro do assembleiano Josué Silvestre (Brasília: Pergaminho, 1986) citado no 

“Manual de orientação política para ministros” das ADs criado pelo Conselho Político da CGADB em 2001.  
104 Projeto Cidadania AD Brasil http://www.cidadaniaadbrasil.com/p/quem-somos_1.html. Acesso em 

13/08/2015. 
105 “O estrago político ocasionado pelas acusações de corrupção durante a Comissão Parlamentar de Inquéritos 

(CPI) dos ‘Sanguessugas’ (a máfia das ambulâncias), envolvendo alguns parlamentares evangélicos, a maioria 

dos quais assembleiana, afetou duramente o desempenho político assembleiano (bem como das demais 

denominações evangélicas) nas eleições de 2006” (ARAÚJO, 2014, p. 710). 

http://www.cidadaniaadbrasil.com/p/quem-somos_1.html


153 

escândalos de corrupção, um dos mais citados e polêmicos é o ex Deputado Federal Eduardo 

Cunha, preso pela Operação Lava Jato em 19/10/2016. Cunha mantinha vínculo com a Igreja 

Sara Nossa Terra, mas tinha relação com a AD Madureira e aparece com esquema ilícito na 

Igreja Evangélica Cristo em Casa, presidida pelo radialista Francisco Oliveira da Silva. 

A teologia da moralidade alinhada ao projeto político institucional funciona como um 

mecanismo de controle das ações dos fiéis, por exemplo, o fiel obediente, em geral, tende a 

entrar em conflito de consciência, como se estivesse cometido pecado, ao ter apoiado ou 

votado em determinado partido e candidato corrupto ou que criou ou votou em algum projeto 

de lei considerado imoral. Nesse caso, há remorso como após ter cometido pecado contra 

Deus ou à doutrina, atrelado à ideia de que sofrerá sanções pela escolha. Também há o 

sentimento oposto, o de retribuição, como se apoiando os políticos de Cristo na luta pela 

moralidade se estivesse exercendo o seu papel de verdadeiro cristão e, portanto, terá 

recompensa divina.  

O medo de desagradar a Deus está impregnado na mente desses religiosos. Os 

pentecostais, sobretudo, relacionam a aprovação ou não de Deus ao julgamento dos demais 

irmãos de igreja, ou seja, ser acusado e/ou aprovado pelos indivíduos do mesmo grupo 

significa agradar ou não a Deus. Apesar da vigilância uns dos outros, o autocontrole é o mais 

exercido, denominado de domínio próprio. No caso da política, por exemplo, o voto é secreto, 

mas não votar no irmão significa uma espécie de desobediência e de escolha pela imoralidade, 

ou seja, votar fora da orientação da igreja torna-se pecado. Mesmo sem revelar o voto, o 

assunto causará sofrimento, desconforto e constrangimento, a noção de certo ou errado é 

compreendida de modo distinto no mundo secular, pois acreditam que são vigiados e punidos 

por um Deus que está ao mesmo tempo em toda parte e, portanto, que tudo sabe. 

A teologia da moralidade, portanto, é uma lógica de funcionamento do discurso 

pentecostal tanto nos espaços dos templos quanto nas comunidades virtuais, entretanto, essa 

teologia tende a ser o principal elemento de unidade entre os ciberpentecostais, já que os 

vínculos institucionais não são reconhecidos, muito menos os discursos da teologia da 

prosperidade, nem as normas de usos e costumes. Nesse cenário de arrefecimento dos 

vínculos religiosos institucionalizados, parafraseando Alencar (2013): há vida pentecostal 

após um século de existência? Há.  

Embora se reconheça, a partir do último censo do IBGE (2010), um declínio do 

crescimento do número de membros das grandes igrejas pentecostais, as instituições estão 

cada vez mais se articulando para aperfeiçoar a atuação no campo político, como espécie de 

nova missão. O investimento no campo político se estabelece como reconfiguração da 
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existência institucional pentecostal enquanto militantes da teologia da moralidade de modo 

mais político que religioso, sobretudo a partir dos anos 2000. A articulação política das 

instituições pentecostais inseriu uma parcela da população que até a década de 80 era alheia 

ao cenário político da nação. Antes dos anos 80, os pentecostais estavam à margem de 

qualquer manifestação ou envolvimento político, não aceitavam participação dos religiosos, 

nem abriam espaço nas igrejas para assuntos ligados à política.  

Mas por que isso mudou? Por que atualmente os pentecostais são políticos tão ativos? 

O envolvimento com a política nacional tem relação com a midiatização religiosa, diz respeito 

à sobrevivência do fenômeno religioso nessa nova ambiência. A participação política permite 

maior possibilidade de concessões e domínio no campo midiático. Campos (2002) diferenciou 

duas fases da relação entre política e pentecostais, demarcadas pela Constituição de 1988: na 

primeira fase, não havia articulação institucional na política externa, os poucos eleitos eram 

por méritos pessoais e familiares, o autor trata-os de políticos evangélicos; na segunda fase, 

temos candidaturas articuladas em projetos políticos planejados pelas igrejas, assim surgem os 

políticos de Cristo. 

Apesar de iniciar uma articulação política nos anos 80, foi a partir de 2000 que essa 

articulação começou a ganhar força. Em 2003, a constituição de uma Frente Parlamentar 

Evangélica (FPE), também conhecida como bancada evangélica, fortaleceu os interesses das 

igrejas protestantes em geral. Embora seja principalmente constituída de deputados 

pentecostais das ADs e da IURD, que se opõem em alguns aspectos, a bancada se unifica em 

questões de conteúdo moral, por exemplo: é contrária às propostas de legalização do aborto, 

da maconha e da concessão de direitos a casais do mesmo sexo, foi contra o PL 122106, e 

defendeu o PDC 234, também chamada de Lei da Cura Gay107. 

Pautadas na defesa da moralidade, as ADs no ano 2000 lançaram oficialmente nova 

fase do projeto de poder político, quando a Convenção Geral das Assembleias de Deus 

(CGADB) criou a Comissão Política Nacional, com objetivo de indicar os candidatos que as 

igrejas apoiariam nas eleições de 2002, orientando o voto, novo capital institucional. Desse 

período em diante, tornou-se muito mais frequente a presença de políticos nos eventos 

promovidos pelas igrejas. O projeto Cidadania AD Brasil (Anexo 5) teve bastante aceitação 

                                                           
106 Projeto de lei da Câmara 122/2006, também conhecida como lei anti-homofobia, foi apresentado pela 

Deputada Iara Bernardi (PT-SP). O projeto de lei tinha por objetivo criminalizar a homofobia no país e foi 

arquivado após passar oito anos no Senado sem obter aprovação.  
107 Projeto de Decreto Legislativo (PDC 234/2011) pretendia sustar a aplicação do parágrafo único do art. 3º e o 

art. 4º, da Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 1/99 de 23 de março de 1999, que estabelece normas 

de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual. O projeto do deputado João Campos 

(PSDB/GO) foi arquivado em 2013. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PL_122
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iara_Bernardi
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entre os líderes e obteve grande êxito até as eleições municipais de 2004108. Em 2002, a 

Aliança Evangélica Brasileira (AEvB), reconhecendo a nova dinâmica política nas igrejas, 

elaborou e divulgou uma Cartilha com o Decálogo do voto ético trazendo orientações para os 

eleitores evangélicos. O texto se inicia tratando das barganhas políticas que usam, dentre 

outras moedas, as concessões de meios de comunicação: 

 

Conseguir benefícios para a igreja, como a doação de terrenos para templos; 

ter linhas especiais de crédito bancário; obter concessões de rádios e TVs; ter 

tratamento especial perante a lei. Esses são apenas alguns tipos de barganha, 

“acertos”, acordos e composições de interesse que costumam ocorrer nos 

bastidores em épocas de campanhas eleitorais, envolvendo também políticos 

e candidatos evangélicos. 109 

 

O tipo de transação que troca concessões de meios de comunicação por votos já havia 

se consolidado enquanto prática comum no Brasil. No caso dos políticos pentecostais essa 

prática possuiu êxito, visto o grande desenvolvimento do neopentecostalismo na televisão 

brasileira e em outros setores de comunicação. A cartilha de conscientização política da 

AEvB foi pouco divulgada entre os pentecostais que seguem com afinco as orientações dos 

seus líderes. Para Alencar (2013, p. 251): “A politização externa é articulação da cúpula e não 

da Igreja”, isto é, o interesse na política não é objetivo dos que frequentam as ADs, mas 

daqueles que as lideram. As lideranças se articulam com a certeza de apoio dos fiéis 

obedientes. Em 2014, as ADs tiveram candidato110 à presidência da República, Pastor 

Everaldo. Além disso, elegeu 28 deputados federais (ver lista em Anexo 06), 24 pela 

Comissão Política da CGADB111. Em 2015, a CGADB lançou o projeto de criação do Partido 

Republicano Cristão (PRC) para reunir em um único partido112 assembleianos e outros 

políticos que atuam nos poderes Legislativo e Executivo. O deputado federal Ronaldo 

Fonseca (DF), líder da Bancada da ADs, comenta no site do PRC os motivos de sua criação:  

                                                           
108 A comissão na época era composta por oito pastores, entre os quais Silas Malafaia (RJ), que posteriormente 

se afastou da CGADB, e três pastores que seguiram carreira política: Ronaldo Fonseca (DF) que cumpre o 

segundo mandato de Deputado Federal; Hidekazu Takayama, no quarto mandato de Deputado Federal; e Paulo 

Freire Costa (SP), no segundo mandato de Deputado Federal, todos em efetividade de 2015-2018. 
109Decálogo do Voto Ético. http://www.montesiao.pro.br/estudos/politica/decalogo_voto.html. Acesso em 

09/08/2017  
110 A candidatura de Marina Silva não foi articulada pela instituição, embora seja membro da AD de Brasília 

desde 2000. “Em agosto de 2014, Marina Silva envolveu-se em controvérsia ao apresentar o seu programa de 

governo, à época pelo PSB, que manifestava compromissos com a defesa de direitos LGBTI. Após receber duras 

críticas em mídias sociais da parte de políticos da bancada evangélica e de pastores, como Silas Malafaia, o 

documento foi alterado em 24 horas, sendo retiradas as propostas de apoio ao casamento gay e à criminalização 

da homofobia” (CUNHA, 2017, p. 165). 
111 CPAD News. http://www.cpadnews.com.br/universo-cristao/24595/assembleia-de-deus-elege-23-deputados-

federais-.html. Acesso em 09/08/2017. 
112 “O Partido Republicano Brasileiro (PRB) tornou-se o ‘partido da IURD’; o Partido Social Cristão (PSC) 

tornou o ‘partido da Assembleia de Deus’, numa estratégia de disputa de poder partidário com o PRB” 

(CUNHA, 2017, p. 173). 

http://www.cpadnews.com.br/universo-cristao/24595/assembleia-de-deus-elege-23-deputados-federais-.html
http://www.cpadnews.com.br/universo-cristao/24595/assembleia-de-deus-elege-23-deputados-federais-.html
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Devido às vitórias que tivemos no ano de 2013, quando impedimos 

praticamente todos os projetos que tramitavam no Congresso Nacional 

contra a família e a igreja, como é o caso do extinto PL 122, passamos a ter, 

a partir deste ano, alguns problemas. Os líderes dos partidos aos quais 

pertencemos estão evitando, provavelmente por orientação ou pressão do 

governo, de indicar parlamentares evangélicos para representarem seus 

partidos em comissões que tratam de assuntos que interessam à igreja e à 

família. Estamos sendo boicotados.113 

 

Em 2016, o partido foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral. No site Folha de São 

Paulo, a matéria114 Assembleia de Deus articula criação de partido pró-família tradicional, 

publicada em 18/03/2017, destaca a família hétero como a bandeira do projeto de poder 

político das ADs. A presença dos pentecostais na política ocasiona maior possibilidade de 

barganha no mercado das concessões entre outros favorecimentos. Cria um círculo de poder, 

pois o uso da mídia influencia no aumento da força política das instituições. Importante 

destacar que o aumento da força política e a politização dos pentecostais não significam um 

envolvimento dessa população na agenda pública da nação, ao contrário, os eleitos se 

empenham nos interesses particulares de sua representação segmentando o espaço público. O 

pentecostalismo segue a tendência atual em eleger políticos para defender causas específicas 

fragmentando e particularizando ainda mais o campo político. 

A nova ambiência emergida das mídias digitais reorienta também a economia das 

barganhas político-religiosas, o foco de interesse passou a ser os novos dispositivos 

midiáticos capazes de atuar nas lógicas dos novos ambientes virtuais. Nesse contexto, as 

Assembleias de Deus receberam recentemente a licença de Operadora Virtual115 da Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL, vinculada ao Governo Federal, que regula o setor 

de telefonia, tanto fixa quanto celular. A licença foi publicada no Diário Oficial da União em 

30 de janeiro de 2015. Em 01 de outubro do mesmo ano a Operadora Mais AD passou a atuar 

no mercado, comissionada à operadora Vivo, oferecendo serviços como endereço de templos 

das ADs, calendário de eventos da Convenção Geral da ADs, mensagens bíblicas, boletim 

informativo com assuntos de interesse do universo religioso, material de estudo semanal 

conforme o tema da Escola Bíblica Dominical, além de outros aplicativos. No site oficial da 

                                                           
113 Criação do partido republicano cristão. http://www.prc.org.br/index.php/o-partido. Acesso em 19/08/2015. 
114 http://www.cpadnews.com.br/universo-cristao/24595/assembleia-de-deus-elege-23-deputados-federais-.html. 

Acesso em 09/08/2017.  
115 O sistema de operadora virtual foi regulamentado pela Anatel desde 2010, é um tipo de operadora que 

revende o chip de uma operadora de telefonia celular, mas esse chip vem com serviços virtuais e identidade 

específica da Operadora Virtual. A operadora virtual Mais AD é a terceira nesse tipo de sistema no Brasil, 

primeiro foi a Datora Mobile, que atua sob a marca do grupo europeu Vodafone, e a segunda é a Porto Seguro 

Telecomunicações, do grupo segurador de mesmo nome.  

http://www.cpadnews.com.br/universo-cristao/24595/assembleia-de-deus-elege-23-deputados-federais-.html
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Operadora, uma mensagem do Pr. José Wellington Bezerra da Costa (CGADB), relacionando 

parte dos lucros da operadora a ações e projetos das ADs: 

 

Com a MAIS AD, você tem tudo que precisa no seu telefone e mais: toda a 

programção da nossa igreja. Procure os nossos representantes e adquira o 

chip da MAIS AD, você irá contribuir para a obra de Senhor Jesus, pois 

parte desse dinheiro é convertida para apoiar missionários, obras sociais da 

igreja, grupos musicais que louvam ao senhor, levar conforto e a palavra de 

Deus para quem precisa, reformar a igreja, entre outros benefícios. Faz 

sentido para você? Deixe de apoiar as causas do mundo e apoie as causas de 

Deus. Faça parte da MAIS AD, procure nossos irmãos representantes e faça 

a diferença. Deus te abençoe! 116 

 

Os serviços relacionados aos templos, como a lista de endereço e calendário de 

eventos, oferecidos pela operadora Mais AD, é um mecanismo de assegurar os 

ciberpentecostais vinculados à instituição, além disso oferece possibilidade de uma comunhão 

aos desigrejados assembleianos que, mesmo sem ir aos templos, tem acesso a estudos 

bíblicos, orientações e mensagens, tudo de modo prático pelo celular, e ainda de modo a 

contribuir com o trabalho religioso. O consumo dos serviços de outra operadora é 

ressignificado como apoio às causas do mundo em detrimento das causas de Deus 

simbolizadas no consumo dos serviços da Mais AD. Nesse sentido, a religiosidade pentecostal 

cada vez mais se organiza dentro das lógicas da midiatização, visando uma religiosidade 

possível para novos tipos de clientes, nesse caso, os ciberpentecostais e/ou desigrejados que 

não vão aos templos, mas que se constituem pelo discurso religioso. Como esses novos 

clientes, os ciberpentecostais, tendem a se desprender dos vínculos institucionais, mas 

continuam adeptos da teologia da moralidade, o discurso dessa teologia começa a aparecer 

nas publicidades da Mais AD, por exemplo, no cartaz abaixo, divulgado no Mensageiro da 

Paz, novembro de 2016, p. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Costa, José Wellington Bezerra da. Pastor Presidente da CGADB. http://www.maisad.com.br/ Acesso em 

09/08/2017.  

http://www.maisad.com.br/
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Figura 08: Publicidade da Operadora Mais AD 

 

 
Fonte: Mensageiro da Paz, nov. 2016, p. 24 

 

Todos os elementos no cartaz, dentre imagens e ofertas, são bastante articulados à 

proposta da Mais AD. O discurso da teologia da moralidade, especificamente, aparece no 

enunciado escrito na figura azul que nos remete a um balão de fala do personagem, nessa 

publicidade, é como se fosse um dizer do Jonathas Almeida - Cantor na praça, figurado no 

cartaz. O enunciado se constitui das frases: “A minha operadora só apoia e patrocina causas 

evangélicas. E a sua?” Os pronomes adjetivos minha e sua, em análise, perdem o valor de 

posse para assumir o sentido de escolha, reforçando a ideia de autonomia, o poder de escolha 

dos indivíduos quanto à operadora que prestará serviços de telefonia celular. A identidade do 

ciberpentecostal é acionada para adquirir um dispositivo que além de prestar serviços de 

telefonia celular apoia e patrocina causas evangélicas. O termo só, em análise, provoca o 

efeito de sentido de que a operadora não apoia causas que não sejam evangélicas, ou seja, 

causas antievangélicas, porque há, na formação discursiva pentecostal, o reforço de que quem 

não apoia causas evangélicas seria contra as mesmas, para isso se referem aos versículos de 

Mateus 12:30, Lucas 11:23, dentre outros.  

A expressão causas evangélicas, em análise, possui um efeito de sentido bem mais 

amplo que evangelismo, projetos sociais, reformas de templos, e demais ações a que se refere 

o ex-presidente da CGADB na mensagem no site da operadora. A expressão causas 

evangélicas pretende acionar o efeito de sentido de uma operadora que não se volta apenas 

aos interesses da instituição, mas apoia e patrocina causas de interesse do universo evangélico 

no Brasil. Pela atuação dos evangélicos na política, podemos afirmar que as únicas causas 
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evangélicas que ultrapassam as fronteiras institucionais são as causas em favor de políticas da 

moralidade. Assim, são causas que atraem o interesse da maioria dos pentecostais, sobretudo 

dos ciberpentecostais que assumem um papel de cidadania em prol da moralização da 

sociedade. Esse discurso encontra forças também nos moralistas, muitos sem pertencer a 

qualquer denominação evangélica. São conjunturas que ultrapassam as barreiras dos rótulos 

de igreja e alcançam espaço no “superego cultural” do brasileiro.  

A evolução da semiose pentecostal se apresenta como parte do processo de 

midiatização, no qual há uma crescente interpenetração das lógicas dos processos sociais às 

lógicas da midiatização e vice-versa. Os fenômenos midiáticos estão na origem dos sistemas 

sociais (VERÓN, 2013. p. 301), portanto, também são uma pré-condição para o 

estabelecimento e a manutenção de religiões. Nesse sentido, a midiatização pentecostal chega 

a uma etapa em que as instituições dependem de reorganização pelas lógicas e operadores 

dessa nova ambiência. 
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5. MIDIATIZAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS: DOS DIZERES E DOS 

SILÊNCIOS INSTITUCIONAIS 

 

A chegada da televisão ao Brasil, década de 50, encontrou um discurso de resistência, 

principalmente nas igrejas, alegando influências malignas da caixa do diabo no 

comportamento dos telespectadores. Testemunhos de religiosos, inclusive atestando que 

tiveram sua saúde perturbada pelo novo instrumento do demônio, alimentavam uma ideia 

negativa quanto à televisão. Na sociedade em geral, comentavam sobre os benefícios e 

malefícios de possuir o aparelho de TV em casa, discussões sem consenso cujos sentidos não 

se apagaram facilmente do imaginário social. No artigo Circuitos versus Campos, Braga 

(2012) trata desse estranhamento da sociedade à mídia de massa:  

 

No âmbito da Comunicação, o surgimento de uma “mídia de massa” na 

forma de indústria cultural tornou-se objeto de estranhamento social: uma 

sociedade vista como massificada passava a ser mediada por processos 

informativos e de entretenimento não-habituais, subsumidos a setores sociais 

dominantes, não controlados pela sociedade em geral. Como consequência 

desse elemento mediador, implantado como um “corpo estranho”, criava-se 

a impressão de uma exposição “direta” da sociedade à mídia, como entidade 

passiva diante de um potencial homogeneizador (BRAGA, 2012, p. 32). 

 

Os efeitos de sentido desse estranhamento se conservaram nos dizeres dos evangélicos 

das Igrejas Assembleias de Deus (ADs), pois até a década de 90 ainda se posicionavam, 

institucionalmente, contrários ao fiel possuir o aparelho de TV e/ou consumir seus produtos. 

A autorização oficial para o uso da TV nos lares assembleianos aconteceu em 2000 quando a 

internet já era realidade na sociedade brasileira. No trajeto dos sentidos que constituem a 

aceitação e/ou a rejeição da televisão pelo assembleiano, dizeres foram silenciados para que 

outros significassem. Esses sentidos vão guiando nossa observação e nos levam a reconhecer 

os indícios desse processo na circulação do discurso telejornalístico, que se materializam nos 

dizeres de fiéis assembleianos, conforme apresentaremos nos capítulos a seguir. 

Para compreender essa circulação e como através dela os assembleianos se 

ressignificam na sociedade em vias de midiatização, trataremos de três fluxos da relação 

assembleianos e TV: no primeiro, que diz respeito à oferta de programas de TV pelas ADs, 

reconhecemos tensões do evangelismo na televisão numa época em que ainda se proibia ao 

fiel possuir o aparelho em casa; o segundo fluxo se refere ao acesso do crente à ambiência 

midiática. As ADs polemizaram bastante esse acesso e atualmente ainda usam mecanismos de 

controle, mesmo quando se trata de programas evangélicos na TV. E o terceiro fluxo, diz 
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respeito à circulação discursiva midiática em acoplamentos117 aos dizeres desses fiéis. Nesse 

terceiro fluxo, selecionamos observar a circulação do discurso telejornalístico nos dizeres 

assembleianos. Nesse capítulo nos dedicamos ao primeiro e ao segundo fluxo dessa relação 

televisão e assembleianos, pois delimitam e constituem, em parte, o modo como o terceiro 

fluxo, o da circulação, acontece. 

O rádio e, sobretudo, a TV foram demonizados nas ADs, enquanto a imprensa foi 

aceita e promovida pelas lideranças que exerciam controle na produção e no consumo, numa 

época em que para os fiéis era difícil o acesso às publicações extra-assembleianas. A imprensa 

assembleiana desenvolve grande papel no Pentecostalismo brasileiro até os dias atuais, se 

ressignificou conforme surgiram o rádio, a TV e a internet. Atualmente, de modo geral, os 

crentes são integrados à cultura midiática, dão importância às transmissões de TV, por 

exemplo, pela facilidade, comodidade e praticidade do acesso. Braga (2012, p. 34) descreve 

dois processos responsáveis por reduzir o estranhamento da mídia:  

 

Um deles, processo tecnológico, corresponde à disponibilização de ações 

comunicativas midiatizadas para largas parcelas da população, dosando e 

redirecionando a comunicação massiva. O outro, processo social, diz 

respeito a uma entrada experimental de participantes sociais nas práticas e 

processos antes restritos à indústria cultural – por crítica social, por 

reivindicações de regulação pública da indústria, por ações sociais 

organizadas para ocupar espaços de produção e difusão; e certamente pela 

ativação crítica e intencionada das mediações culturais, por apropriações 

“em desvio” das interpretações preferenciais da produção (BRAGA, 2012, p. 

34).  

 

Esses dois processos, tanto o tecnológico quanto o da entrada de participantes sociais 

na esfera da produção, aceleram o processo de midiatização das ADs que se constitui em 

várias etapas. As ADs proibiam inúmeras práticas sem gerar grandes tensões, mas foi a 

proibição do acesso à TV que mais tencionou a falta de sentido nas tentativas de frear o 

processo de midiatização já em curso desde as primeiras décadas das ADs no Brasil, quando a 

intersecção com as lógicas de funcionamento da mídia reformulou a religiosidade pentecostal. 

 

 

 

 

                                                           
117 A partir da reflexão da conceituação de Verón sobre defasagem (não-linearidade entre 

produção/reconhecimento), Fausto Neto (2016, p. 19) propõe pensar acoplamento como “complexa atividade 

relacional entre sistema {social} e os sistemas {sócio-individual} segundo dinâmicas de interpenetrações entre 

eles”. 
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5.1 IMPRENSA PENTECOSTAL: A BOA SEMENTE DE MIDIATIZAÇÃO DAS ADS 

 

A aceitação da imprensa pelos assembleianos tem raízes anteriores à chegada das ADs 

no país. Campos (2004, p. 148) aponta que a queda dos evangélicos pela mídia nasce na 

própria Reforma Protestante quando Lutero publica suas 95 teses escritas, além de traduzir a 

Bíblia para uma língua vulgar na época, o alemão, facilitando ao povo o acesso ao texto 

impresso, graças à prensa de Gutenberg. Herdeiras da religião do livro da capa preta, as 

Assembleias de Deus despontam em solo brasileiro nas figuras de missionários distribuindo 

Bíblias, folhetins, produzindo revistas e jornais. Assim como Lutero que aproxima a religião 

do povo pelo uso da imprensa e de sua língua, as ADs se implantaram no Brasil com o 

diferencial no empenho dos suecos em aprender a língua dos brasileiros e, posteriormente, 

produzir na imprensa: 

 

Em 1930 a Igreja Católica celebra missa em latim, a Luterana em alemão, a 

Congregação Cristã em italiano, e as demais denominações em teologês 

anglo-saxônico, e todos os principais líderes eram norte americanos – em 

algumas, até hoje, muita coisa não mudou muito. Portanto, AD, apesar da 

presença dos suecos, é a mais brasileira – com tudo de positivo ou negativo 

que isto possa ter – de todas as denominações (ALENCAR, 1999) 118.   

 

A preocupação com a Língua se deu tanto nos cultos das ADs quanto nas literaturas: 

hinos, artigos e lições bíblicas eram traduzidos e divulgados na imprensa assembleiana. Esse 

empenho em usar a língua brasileira não era observado nas demais denominações. O hábito 

dos brasileiros de ouvir a missa em latim pode ter inibido o interesse dos protestantes em 

traduzir a mensagem para a língua do povo, ou mesmo o grande índice de analfabetismo da 

época. Em geral, as lideranças protestantes no Brasil da primeira metade do século XX eram 

estrangeiras. Se pregar numa língua não vernácula é bastante complicado, traduzir materiais é 

uma tarefa mais complexa ainda. Tudo aponta que a expansão geográfica das ADs nas 

primeiras décadas foi possível porque falar em línguas não se restringiu à glossolalia, ou seja, 

o diferencial era uma liderança poliglota preocupada em ser entendida (ALENCAR, 1999). 

Aqui sinalizamos uma questão ainda a ser pesquisada na implantação e no crescimento do 

pentecostalismo brasileiro, mas da qual não nos ocupamos neste trabalho.  

A imprensa pentecostal norte-americana, em produção desde o Avivamento da Rua 

Azuza, era a referência na implantação das ADs no Brasil. Os missionários Gunnar Vingren e 

                                                           
118 ALENCAR, Gedeon.  A Militância Assembleiana no Mensageiro de Paz de 1930/31. Artículos Del 2do. 

Encuentro Pentecostal de Teología. Red de Teólogos Pentecostales. Santiago de Chile, 1999. 

http://www.pentecostalidad.4t.com/articulos2.html. Acesso em 09/08/2017.  
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Daniel Berg denominaram o primeiro grupo formado em Belém do Pará por Missão da Fé 

Apostólica (1911-1918) por inspiração do jornal The Apostolic Faith119 (A Fé Apostólica) 

produzido no movimento liderado pelo pastor Seymour na Rua Azuza, Los Angeles - 

Califórnia (EUA). O jornal era muito popular na época e inspirou os missionários (DANIEL, 

2004, p. 9).  

Na primeira década de existência no Brasil há produção de jornal impresso como 

principal mecanismo apologético e de ensinamento doutrinário das Assembleias de Deus120. 

Alencar (2013) entende o empreendimento das ADs na produção da mídia impressa no início 

do século XX como sinônimo de modernidade e empoderamento em face da condição social 

de seus membros: “Assembleianos pobres na periferia tinham a seu dispor neste momento um 

elemento incontestável de distinção social, mesmo muitos sendo semiletrados (talvez a grande 

maioria), mas de posse de um livro grande – a Bíblia – e de um jornal, ascendiam em 

importância” (ALENCAR, 2013, p. 138).  

O primeiro Jornal Voz da Verdade, produzido de novembro de 1917 a janeiro de 1918, 

teve curta duração talvez por seu caráter interinstitucional, pois não era oficialmente 

publicado pela Assembleia de Deus ou Fé Apostólica (como se chamava a AD nos primeiros 

anos). O redator principal era Almeida Sobrinho, um pastor batista, com uma biografia 

polêmica pela indecisão entre a doutrina batista e a pentecostal, da qual se aproximara em 

alguns períodos de 1916 a 1924. O redator auxiliar era João Trigueiro da Silva que se tornara 

pastor posteriormente, mas na época era recém-convertido, ainda não batizado. A curta 

existência do Jornal Voz da Verdade também pode ser por fatores financeiros visto que era 

um jornal de distribuição gratuita (ARAÚJO, 2014, p. 907-908). 

Em dezembro de 1918 em Belém do Pará foi fundado por Gunnar Vingren o primeiro 

jornal oficial das ADs o Boa Semente que circulou de 1919 a 1930, com formato 21,5 x 30cm, 

em 4 páginas, distribuído gratuitamente. Em 1921, passou a ser mensal e quando foi extinto, 

em 1930, sua edição era de 3 mil exemplares. Por meio dos esforços dos fiéis e dos dois 

suecos redatores do Boa Semente, Samuel Nystron e Nels Nelson, em 1923, foi montada a 

primeira tipografia das ADs que, além do jornal, publicou opúsculos, calendários, hinários e 

revistas da Escola Bíblica Dominical (EBD). Foi um grande empreendimento em vista das 

                                                           
119 Três periódicos foram lançados com esse mesmo nome no início do Movimento Pentecostal nos Estados 

Unidos. O de Charles Parham durou mais de cinco décadas, mas possuía uma média de 4.000 a 5.000 leitores. O 

mais famoso foi o da Azuza Street, circulou entre setembro de 1906 a maio de 1908, alcançando distribuição 

mundial de mais de 50.000 exemplares. O último era produzido por Florence Crawford em Portland (Oregon), 

seguindo o movimento da Azuza (ARAÚJO, 2014, p. 25). 
120 O nome Assembleias de Deus passou a existir oficialmente em 1918 quando a denominação foi registrada em 

cartório por Gunnar Vingren, em Belém. https://www.cgadb.org.br/site2017/index.php/features/os-missionarios. 

Acesso em 09/08/16.  
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condições dos assembleianos, pois a produção de impressos exigia aos membros a capacidade 

de leitura, exigência não feita aos pobres em nenhum outro espaço social da época:  

 

Qual é a instituição vigente nas raias da pobreza deste país que exige 

alfabetização de seus membros? Uma exceção: ADs. Ser membro das ADs, 

por mais pobre, rural ou subempregado que seja, significa possuir, andar 

com, e manusear uma Bíblia. E ler. Em determinadas localidades, o único 

pobre que tem um livro em casa é o membro da AD. Ademais, desde 1923, 

assembleianos também precisam ler e estudar a revista da EBD (ALENCAR, 

2013, p. 21).  

 

O jornal Boa Semente circulava no Norte do país, mas “o declínio do ciclo da borracha 

colocou todas as taxas de analfabetismo dos Estados e territórios da Região Norte acima da 

taxa nacional” (FERRARO & KREIDLOW, 2004, p. 187). O analfabetismo era uma condição 

adversa para o consumo e para a produção. Com a expansão territorial das ADs em quase 

todos os estados nacionais, já na segunda década de existência (ver Figura 02, capítulo 2), 

havia a necessidade de imprensa pentecostal nas demais regiões em que as ADs se 

estabeleciam. No entanto, o número reduzido de assembleiano alfabetizado e com 

conhecimento teológico restringia a produção. 

Desse modo, somente em 1929, no Rio de Janeiro, pois a região Sudeste reunia 

condições mais favoráveis para o consumo de impressos, é fundado, também por Gunnar 

Vingren, um segundo periódico assembleiano de distribuição gratuita, o jornal Som Alegre. 

Pela descrição de Araújo (2014, p. 820), o jornal ganhou grande importância e circulação 

nacional entre os assembleianos: “o Som Alegre, que era lido por crentes assembleianos de 

todo país, circulou até outubro de 1930”. Essa circulação nacional pode ser explicada pelo 

desenvolvimento do Rio de Janeiro com melhores serviços de correios, bem como pela 

localização mais central no país, além de deter uma população na época com maior índice de 

alfabetização. 

O fato é que o sucesso da circulação do Som Alegre incomodou os pastores 

brasileiros, principalmente nordestinos, que visavam substituir a liderança sueca, acredita-se 

também que se deve ao fato de Frida Vingren, esposa do Gunnar Vingren, possuir efetiva e 

ampla participação na direção da igreja e do jornal do Rio de Janeiro: “Com o apoio do 

marido, era ela quem, na prática, dirigia O Som Alegre” (DANIEL, 2004, p. 34). Por conta 

desse cenário, a liderança das ADs resolveu convocar todos os pastores para a primeira 

Convenção Geral das ADs do Brasil, em Natal (RN), em 1930, com pauta de quatro pontos 

inter-relacionados: relatório do trabalho realizado pelos missionários; nova direção do 

trabalho pentecostal do Norte e Nordeste; circulação dos jornais Boa Semente e O Som 
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Alegre; trabalho feminino na igreja. Todos os pontos estavam vinculados ao quadro das 

tensões que circulavam em torno das figuras: Som Alegre e Frida Vingren121. Essas tensões 

levaram a substituição dos dois periódicos (o de Belém e o do Rio) por um de circulação 

nacional, o Mensageiro de Paz (MP). O MP passou a ser redigido no Rio de Janeiro, com 

direção de Gunnar Vingren e Samuel Nystron que, apesar de residir em Belém, estava a par 

do que se publicava em cada edição. Antes dessa Convenção de 1930, que fundou a CGADB 

(Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil), os pastores se reuniam 

periodicamente para encontros chamados de Escolas Bíblicas sem caráter burocrático-

normalizador. A CGADB se apropriou da imprensa, se autolegitimando dentro do campo 

pentecostal brasileiro, uniformizou e regulamentou as orientações teológicas e doutrinárias, 

instituiu o MP como único meio oficial, se constituindo em um órgão de poder decisório e 

soberano nas ADs em todo o território brasileiro. 

O jornal Som Alegre durou pouco, mas foi o suficiente para mobilizar os pastores na 

criação da CGADB, órgão institucional constituído para controle da imprensa assembleiana, 

delimitando as gramáticas de produção e, portanto, os discursos do único jornal pentecostal de 

circulação nacional - o Mensageiro de Paz. A centralidade do MP resultou na unidade 

teológica e doutrinária nacional em todas as ADs e na maioria das igrejas do movimento 

pentecostal brasileiro. Entretanto, no aspecto administrativo já havia disputas entre líderes 

brasileiros do Norte e Nordeste e missionários suecos do Sudeste e Sul. O MP, diferente dos 

dois jornais anteriores de distribuição gratuita, já instalou desde o primeiro número, em 1 de 

dezembro de 1930, o sistema de assinaturas e vendas avulsas, com edições quinzenais. Apesar 

de enfrentar dificuldades tanto ideológicas quanto financeiras em seu início, o Mensageiro da 

Paz, como passou a ser grafado em 1932, encontrou ajuda: “um pequeno grupo de crentes que 

não podia trabalhar exclusivamente para o jornal, visto que tinham outras ocupações e o 

mesmo não dispunha de recursos, a não ser uma pequena verba enviada do exterior” 

(ARAÚJO, 2014, p. 457). 

Apesar da CGADB proibir a produção de qualquer outro jornal nas ADs do país, com 

ênfase na ideia de unidade nacional, em 1933, na AD de Recife/PE surge o jornal Voz 

Pentecostal, que foi extinto no ano seguinte por determinação da CGADB: “tendo em vista o 

Mensageiro da Paz, o órgão oficial das Assembleias de Deus no Brasil, suficientemente apto 

para atender todas as necessidades das mesmas” (Ata da CGADB em 1934, In DANIEL, 

                                                           
121 “As tensões se agravaram consideravelmente e, em 15 de agosto de 1932, Vingren e família voltam para a 

Suécia. Quem o substitui no pastoreio da igreja no Rio de Janeiro? Samuel Nystron” (ALENCAR, 2013, p. 133). 

Samuel Nystron era missionário sueco, redator chefe do Jornal Boa Semente, contrário ao ministério feminino 

teve grande apoio dos pastores brasileiros do Norte e do Nordeste na época. 
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2004, p. 95). Na década de 40, outra iniciativa de quebra da hegemonia do MP partiu da AD 

em Salvador-BA: o Jornal Voz Evangélica, também extinto por determinação da CGADB em 

1946. A política de silenciamento (ORLANDI, 2007) de outras vozes impressas nas ADs foi 

estabelecida até anos 80. Depois dessa década, o MP sofreu alterações conforme a dinâmica 

de mudanças nas ADs, por exemplo, o discurso de cidadania política passa a fazer parte das 

suas publicações: 

 

A primeira mudança no MP nos anos 1980 ocorreu com a inclusão de 

notícias sobre o contexto político do país e, consequentemente, uma maior 

incidência de termos que antes raramente apareciam nas páginas do jornal, 

tais como “taxas de juros”, “inflação”, “crise econômica”, “contexto 

político”, “democracia”, “igreja e política”, “justiça social”, “liberdade 

religiosa no Brasil”, “movimentos sociais” e “engajamento político”, entre 

outros (FONSECA, 2014, p. 283). 

 

Ainda hoje o MP é o periódico oficial da CGADB, mas à medida que muitos pastores 

das ADs romperam com a CGADB outros periódicos foram surgindo, a exemplo, do jornal O 

Semeador, órgão de comunicação oficial do Ministério de Madureira. Atualmente, não há 

restrição aos Ministérios vinculados à CGADB de produzirem seus periódicos locais, a 

exemplo do Nosso Setor do Ministério da AD do Belém/SP, mas essa possibilidade de outras 

publicações só veio acontecer depois dos anos 90 quando a Casa Publicadora das ADs 

(CPAD) já havia se consolidado no mercado nacional e internacional122.  

Em 1936, segundo narra Daniel (2004, p. 117), houve a declaração de desejo explícito, 

pelos líderes na Convenção Geral das ADs, de possuir uma casa publicadora. No próprio MP 

de 1938, o redator Emílio Conde123, publica: “Nos grandes países como a Inglaterra, América 

do Norte e mesmo a Suécia, o povo pentecostal tem suas casas publicadoras próprias, onde 

imprimem toda a literatura, jornais, livros, revistas. Quando chegará a nossa vez, de 

possuirmos oficinas gráficas próprias? [grifos do redator do MP]” (ARAÚJO, 2014, p. 166). 

Foi por conta do risco de extinção do MP que se colocou em prática às pressas o projeto de 

possuir uma casa publicadora das ADs, em 1940, quando o presidente Getúlio Vargas 

decretou que todos os jornais fossem registrados no DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda). Segundo o decreto, apenas entidades jurídicas poderiam possuir jornais. Assim 

nasceu a CPAD (Casa Publicadora das Assembleias de Deus) que passou a ser proprietária do 

MP. 

                                                           
122 A CPAD atualmente possui distribuidores na Flórida, Japão e Lisboa.  
123 Emílio Conde foi o primeiro redator não pastor contratado para o MP: “por mais de 30 anos, dedicou à CPAD 

sua impressionante capacidade de trabalho, que encarava não como profissão, mas como sacerdócio” (ARAÚJO, 

2014, p. 166).  
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Desde a década de 20 que as ADs publicavam revistas Lições Bíblicas para a Escola 

Bíblica Dominical (EBD). No Jornal Boa Semente havia um suplemento denominado Estudos 

Dominicais com esboços de estudos bíblicos para cada três meses. Com a extinção do Boa 

Semente toda a produção de Lições Bíblicas para a EBD, literaturas e demais publicações 

para as ADs foram transferidas à redação do MP. Conforme crescia o número de membros 

das ADs, aumentava a tiragem do MP, de 2.200 em 1931, passou a 11.700 em 1937, e a 

17.500 em 1945. Com a produção crescendo, em seis anos de existência, surge a necessidade 

de ampliar a CPAD. 

Essa necessidade mobilizou os pastores e líderes da CGADB que, por conta do 

investimento na modernização e ampliação da CPAD, se constituiu em pessoa jurídica (1946) 

passando a ser proprietária da CPAD. Na Convenção Geral de 1946 foi lançada a Campanha 

do Milhão que envolveu arrecadação nas igrejas do Brasil, da Suécia e dos Estados Unidos, 

em prol da CPAD. Dois meses depois de lançamento da campanha, o MP apresentou registro 

satisfatório: “Dizemos assim porque, praticamente, apenas decorridos alguns meses, já 

podemos considerar vitoriosa a resolução feliz da Convenção de levantar um milhão de 

cruzeiros e outro milhão na América do Norte e na Suécia” (MP, 1ª quinzena de janeiro de 

1947, In ARAÚJO, 2014, p. 168).  

A CPAD contou com financiamento estrangeiro124 em seu início, mas logo alcançou 

mercado no meio pentecostal, pois o uso da Bíblia e de outros impressos, como jornal, 

revistas, folhetos, hinário e livros era incentivado, os pentecostais sentiam o sagrado dever de 

ler a Bíblia, e assim aprendiam a ler, efetivamente lendo. A maioria dos fiéis era iletrada, 

acompanhando os índices que indicavam 56,8% da população como analfabeta, segundo 

Censo de 1940. Entre as mulheres, maioria nas ADs, e nas regiões Nordeste e Norte, onde as 

ADs tinham maior número de membros, concentravam as maiores taxas de analfabetismo. 

Além disso, o analfabetismo era maior entre os pobres, público das ADs. Em geral, as 

reuniões começavam nas casas e os templos se instalavam nos subúrbios, a liturgia com 

caráter inclusivo, com uso de linguagem simples, cultos dirigidos por pares onde todos 

poderiam expressar suas individualidades. Uma metodologia que elevava a autoestima e 

projetava um senso de identificação aos marginalizados. 

Por conta desses fatores, notamos um grande predomínio da oralidade nas práticas 

pentecostais, entretanto, sem dispensar a leitura e o estudo bíblico, heranças da Reforma. O 

sistema de ensino bíblico, iniciado pelo jornal Boa Semente, a partir de 1923, se aprimorou 

                                                           
124 “Os norte-americanos estavam chegando com dólares. A instituição da CPAD, em 1946, foi uma 

demonstração da ‘dependência’ do poderio financeiro dos EUA” (ALENCAR, 2010, p. 135). 
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nas revistas específicas para a Escola Bíblica Dominical (EBD), que desde 1940 foi o 

principal meio de manutenção da produtividade da CPAD. A hegemonia da CPAD no campo 

pentecostal contribuiu na uniformização dos ensinamentos teológicos nos diferentes 

desmembramentos. A sistematização de um currículo único e de todo material a ser usado nas 

EBDs homogeneizou a mensagem pentecostal em todo território nacional.   

Além de uniformizar nacionalmente o discurso pentecostal, a imprensa moblilizou a 

institucionalização das ADs. A burocratização racional das ADs é resultado da apropriação da 

lógica de funcionamento da imprensa pentecostal a partir de 1930. Essa apropriação acelerou 

o tempo institucional, inclusive nos números de seguidores, como se pode observar na 

analogia à Congregação Cristã no Brasil, da qual tratamos no capítulo anterior. As 

características que distinguem as ADs antes e depois de 1930 marcam indícios de nova fase 

do processo de midiatização propiciada pelas condições estabelecidas na apropriação do 

dispositivo técnico-midiático. 

A circulação nacional do jornal Som Alegre mobilizou a articulação das lideranças do 

movimento, pois os pastores brasileiros reconheceram no Som Alegre o poder dos suecos, 

principalmente, do casal Vingren. Daí em diante, burocratizaram as relações, exigindo 

registro jurídico e instituindo a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil 

(CGADB) que, em 1946, também por conta da imprensa tornou-se pessoa jurídica. De 1946 

em diante, criaram estatutos, comissões, convenções estaduais e órgãos regionais, ou seja, 

burocratização e outros elementos da racionalidade institucional passam a fazer parte de uma 

religiosidade carismática, gerando grandes tensões: 

 

Agora, nas ADs, há uma Convenção e um Estatuto para seguir 

burocraticamente. Nas falas dos pastores nas Convenções surge 

reincidentemente o mote “na tradição das ADs”, “nos moldes antigos”, 

“preservação da doutrina e dos bons costumes”. Afinal, o Espírito Santo 

guia, revela e dirige a igreja – o Espírito e “nós”. Neste sentido, a 

historiografia bíblica é mais honesta, lá se admitiu que os “interesses 

humanos” também tinham validade; já no modelo pentecostal assembleiano 

é recorrente o discurso hipócrita que garante que tudo e todos são dirigidos 

exclusivamente pelo Espírito Santo. Os interesses – bons e/ou maléficos – 

dos líderes, dos Ministérios, das corporações são colocados na cota do 

Espírito Santo (ALENCAR, 2013, p. 830). 

 

As tensões são aparentes em todo o processo de midiatização das ADs. Inclusive, 

atualmente no discurso da CPAD há a autoafirmação de seu caráter moderno com vistas  ao 

mercado internacional, mas também de seu caráter conservador, ligado aos costumes da 

matriz assembleiana brasileira. O discurso conservador e ativista da CPAD nos dias atuais é 

atravessado pelas tensões que foram surgindo com as novas mídias e com as transformações 
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ideológicas e políticas do Brasil, principalmente, a partir da década de 80. Diante do contexto 

atual, a CPAD publiciza em seu portal eletrônico além de sua missão e seus objetivos, sua 

postura ortodoxa, sua postura eclesiástica e social, como sinônimo de identificação da 

racionalidade econômica paralelo ao pentecostalismo conservador:  

 

A postura eclesiástica e social da CPAD 

Sendo o objetivo da CPAD servir à Igreja de Cristo, não acolherá em suas 

publicações: Ataques contra nossas autoridades convencionais e demais 

pastores (Ex 22.28); divisões entre o povo de Deus (1 Sm 15.23); apologias a 

costumes que contrariam nossas igrejas (Rm 14.20); boatos e notícias 

infundadas, pois levam a discórdia entre os santos (Ex 23,1); levantes contra 

as autoridades constituídas e a chamada desobediência civil (Rm 13.1-7); 

defesa de ideologias que atentam contra a dignidade e os direitos humanos 

(Sl 33.12); elogios e defesa do antissemitismo (Gn 12.1-3); o racismo e a 

eugenia (Ml 2.10); a pregação da guerra de conquista (Jr 29.7); a xenofobia, 

ignorando que todos os homens foram criados à imagem de Deus (Gn 1.26; 

Ex 19.33,34); a defesa do casamento homossexual (Gn 2.21-25; Lv 18.22).  
125 

 

O ativismo foi uma marca da imprensa pentecostal desde o título do primeiro jornal, 

Voz da Verdade, faz parte da identificação de cada leitor assembleiano. As perseguições 

sofridas pelos pentecostais ao pregar um cristianismo ativista e de liturgia completamente 

diferente eram frequentemente noticiadas como batalhas próprias de uma guerra de Deus 

contra o mal. O ativismo se tornou mais acentuado na imprensa assembleiana a partir de 1930, 

quando as publicações passaram a ser comercializadas e não distribuídas gratuitamente, 

ficaram mais restritas aos próprios assembleianos, menos proselitista e mais militante. Na 

pesquisa de Alencar (1999), sobre os assuntos do Jornal Mensageiro da paz em seu primeiro 

ano (1930/1931), aponta essa evolução: foram publicados maior número de textos de 

militância (19,8%) que textos de evangelismo (17,6%): 

Nesse artigo, Alencar (1999) separa Militância de Apologia, o que entendemos que 

poderiam ser compreendidos como uma única temática, Militância, pois a defesa da verdade é 

bastante presente no discurso pentecostal, uma causa126
 capaz de transformar a sociedade. 

Pelo número de textos apologéticos no primeiro ano do MP, o tema ficou em quarto lugar, 

mas pela ênfase viria em primeiro. O autor ainda destaca como a perseguição foi valorizada 

como elemento da própria militância pentecostal: “Em todas as notícias, há uma repetição 

exaustiva desta sequência: 1. ‘Estamos evangelizando’ 2. ‘Daí vem a perseguição’ 3. ‘Muitas 

pessoas estão se convertendo’ 4. ‘Muitos batismos (sempre os dois)’ 5. ‘Nós temos a 

                                                           
125 Site da CPAD  http://www.editoracpad.com.br/institucional/integra.php?s=5&i=29 acesso em 01/09/2016. 
126 “Apologético e militante, o MP (Mensageiro da paz) não é apenas um jornal, é uma causa” (ALENCAR, 

2013, p. 191). 

http://www.editoracpad.com.br/institucional/integra.php?s=5&i=29
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verdade’” (ALENCAR, 1999). Na conclusão do artigo, o autor faz uma crítica ao 

arrefecimento da militância assembleiana no final do século, trata da falta de voz das ADs, 

principalmente nos assuntos ecologia e gênero. Vale destacar que o artigo foi publicado em 

1999 e que, com a mudança do século, esse cenário traz outros elementos novos. O processo 

de midiatização das ADs brotou regado pela disputa de poder interno, bem como pela 

militância pentecostal aguerrida. Esses aspectos estão presentes em todo o percurso desse 

processo, algumas vezes menos ou mais aparentes, mas sempre revestidos do discurso moral 

como elemento da identificação assembleiana.  

 

5.2. PENTECOSTALISMO NO AR: A VOZ DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS  

 

“Eu creio que se os crentes estiverem cheios do Espírito Santo, já temos o nosso rádio” 

[Membro da CGADB em 1937]. (DANIEL, 2004, p. 129)  

 

A mídia impressa foi, desde o princípio, aceita e produzida pelos pentecostais, 

diferentemente do rádio e da televisão, como lembra Alencar (2010, p. 113): “a AD sempre 

foi favorável à imprensa escrita, mas na década de 1940 teve uma inglória luta contra o rádio 

e posteriormente contra a TV”. Enquanto as ADs demonizavam os meios de comunicação de 

massa, nos Estados Unidos, desde a década de 20127 os pentecostais se apropriaram do rádio 

para evangelismo, o que só acontece no Brasil a partir dos anos 50. Quais os motivos da 

resistência ao rádio pelos pentecostais brasileiros? A primeira estação de rádio a transmitir no 

Brasil foi a Rádio Clube de Pernambuco em 1919, mas a primeira a registrar-se foi a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, inaugurada em 1923. As estações de rádio no Brasil chamadas 

de Rádio Clube ou Rádio Sociedade funcionavam como espécie de associações de amigos que 

pagavam mensalidades, escolhiam as programações, os estilos musicais e os discos, ou seja, 

eram grupos fechados. Nos anos 20, poucos tinham o aparelho de radiodifusão, mas muitas 

estações foram implantadas em todo o Brasil. Restrito às elites que não eram e não são até 

hoje o alvo da pregação, o rádio na década de 20 não ocasionou nenhuma polêmica registrada 

nas Atas dos encontros de líderes das ADs.  

Em 1932, o governo de Getúlio Vargas autorizou o uso comercial do rádio e passou a 

se utilizar de radiotransmissão, com o programa oficial Hora do Brasil (1935-1962). A 

publicidade gerou investimentos e popularizou o rádio, entre os anos 30 e 40. Em 1938, as 

transmissões dos jogos da Copa do Mundo e os rumores de guerra na Europa impulsionaram 

                                                           
127 Em 1922, Aimee Semple McPherson, famosa pregadora pentecostal norte-americana, já utilizava o rádio. Em 

1924, construiu em Los Angeles uma das primeiras estações comerciais de rádio.   
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o jornalismo radiofônico. Nos anos 40, as radionovelas e os programas de auditório se 

destacavam, além do radiojornal que introduziu nova gramática jornalística128 no Brasil com o 

Repórter Esso, da Rádio Nacional (RJ). Em duas décadas, a radiodifusão já era 

interpenetrante nos campos econômico, político, social, religioso, cultural e educativo, em 

todo país. O rádio viveu sua época de ouro no Brasil entre os anos 40 e 50.  

Em 1932, na viagem de volta à Suécia, Gunnar Vingren, missionário fundador das 

ADs, registrou em seu diário o desejo de radiotransmitir, pois pelo rádio poderia continuar 

pregando embora afastado do Rio de Janeiro: “Hoje passamos pela linha do equador, a mil e 

setecentas milhas do RJ. Oh! Desejaria se pudéssemos ser como fortes estações de Rádio para 

que o mundo pudesse ouvir a voz de Deus. Deus, dá-me esta graça” (VINGREN, 1973, p. 

203). A popularização da radiodifusão nos anos 30 repercutiu nas igrejas, a imprensa era 

sucesso, mas limitada ao público interno e alfabetizado. Os assembleianos queriam pregar 

para o público em geral que se encantava com o rádio e suas programações, além disso, as 

rádios nessa época lançavam as bases de criação para uma poderosa indústria cultural no país, 

possuíam auditórios, orquestras, contratavam artistas e profissionais diversos.  

Nesse contexto, em plena era aurífera do rádio, outro missionário sueco nas ADs do 

Brasil, Albert Widmer, lança dois questionamentos na Convenção Geral, em 1937: “É lícito 

pregarmos o Evangelho pelo rádio? E podem as ADs participar de uma associação evangélica 

de transmissão pelo rádio?” (DANIEL, 2004, p. 128). A primeira pergunta gerou muitos 

debates naquele encontro, segundo Ata da CGADB (1937): 

 

Aberto que foi o assunto, vários irmãos falaram, mostrando como o rádio 

tem servido, já em diversas partes, como benção para transmitir as verdades 

de Deus, não obstante vermos também os perigos que o mesmo pode trazer 

no caso de os crentes se apegarem ao rádio, não querendo mais ir às igrejas 

e, mesmo que apenas adquirindo rádios, contaminando-se com as músicas 

mundanas e outras palestras prejudiciais que o mesmo pode trazer. O Senhor 

nos ajudou nesse ponto, pois, no finalizar, todos estavam de comum acordo 

de que devemos sempre aceitar os convites para cantar, tocar e pregar pelo 

rádio, e aproveitar tais oportunidades quando trazidas por Deus. Mas, quanto 

à questão de ter rádio, no momento atual, a Convenção achou que não 

devemos ter (DANIEL, 2004, p. 129).   

 

O registro da Ata retratou que o rádio já apresentava bons resultados na divulgação do 

evangelho em 1937, entretanto, somente a partir da década de 40 os evangélicos brasileiros 

começaram a investir nessa mídia. Não há consenso sobre o primeiro programa evangélico 

                                                           
128 O programa Repórter Esso não se limitava a ler as notícias recortadas dos jornais, foi o primeiro no 

radiojornalismo brasileiro que apresentava a informação como um texto dirigido carregado de propaganda 

político-ideológica. 
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brasileiro no rádio. Gomes (2003)129 cita A Voz Evangélica do Brasil (1938) como primeiro 

programa, João Filson Soren foi o orador do primeiro programa, fruto da parceria entre 

batistas e luteranos, irradiado pela PRE-3 Rádio Transmissora Brasileira. Em 1942, os batistas 

lançam seu programa, aos domingos, às 8:45h, na PRE-3 Rádio Transmissora Brasileira. Em 

26 de março de 1943, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro patrocinou o programa que 

foi irradiado pela PRH-8 Rádio Ipanema, às 22 horas. Esses programas foram ao ar antes do 

programa A Voz da Profecia da Igreja Adventista130, em setembro de 1943, considerado por 

muitos como primeiro programa evangélico do rádio no Brasil.  

A repercussão do uso do rádio na CGADB em 1937, antes da apropriação do rádio 

pelos evangélicos no Brasil, aponta a relação, principalmente, por meio dos missionários, com 

as igrejas norte-americanas e suecas que desde os anos 20 já despontavam nas transmissões e 

no investimento em estações de rádio. A resposta à primeira pergunta do missionário Albert 

Widmer traz o início das tensões em torno dos dois primeiros fluxos do processo de 

midiatização das ADs: a produção no rádio seria criar uma espécie de concorrência aos 

trabalhos nos templos, além do risco de os crentes terem acesso à mídia secular. A igreja não 

interpretou como pecado o evangelismo pelo rádio, entretanto, não autorizou a produção de 

programas e a aquisição de estações de rádio, ou seja, criou o mecanismo de coibir a entrada 

do aparelho de radiodifusão nos lares assembleianos. Aqui observamos que o temor maior nas 

ADs era quanto ao acesso do crente à mídia secular, ou melhor, “(a) as músicas mundanas e 

outras palestras prejudiciais”.  

Quanto à resposta da segunda questão sobre associar-se às sociedades evangélicas de 

transmissão pelo rádio, que era o modo como se organizavam as emissoras da época, a 

resposta foi: “Não devemos (...) nos associarmos a tais sociedades, pois, como pentecostais 

que somos, devemos estar separados de tudo que possa tolher a nossa liberdade que temos em 

Cristo; mas, quanto a ter o microfone para irradiar as pregações, podemos” (DANIEL, 2004, 

p. 129). A discussão sobre o rádio na CGADB aconteceu no dia 12 de outubro de 1937, três 

dias antes de acontecer a reunião na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, para a qual 

foram convidados representantes das principais denominações evangélicas, a fim de fundar 

uma Rádio Sociedade Evangélica (GOMES, 2003, p. 101). Os rumores da criação de 

associação de rádio evangélica mobilizaram o debate na reunião da CGADB daquele ano.  

                                                           
129 Em sua pesquisa “As ondas do evangelho: introdução à história do rádio evangélico no Brasil”.  
130 “Em 23 de setembro de 1943, data da primeira transmissão, 17 emissoras de rádio do país se uniram à Igreja 

Adventista do Sétimo Dia para a emissão histórica. Sob o comando do pastor Roberto Rabello, as canções eram 

executadas ao vivo pelo quarteto Arautos do Rei” (PRATA, LOPES e CAMPELO, 2014, P. 01).  
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A parceria com outras denominações evangélicas, mesmo para evangelismo, embora 

não proibida, sempre foi alvo de muita cautela nas resoluções da CGADB131. Daniel (2004, p. 

129) destaca o temor de que a mensagem pentecostal sofresse controle ou coerção pelos 

grupos evangélicos tradicionais e rememoriza a frase de um convencional registrada na Ata de 

1937, na conclusão do debate: “Eu creio que se os crentes estiverem cheios do Espírito Santo, 

já temos o nosso rádio”. O rádio, nesse enunciado, aparece com sentido de substituição ou 

analogia ao Espírito Santo, nesse caso, na condição de impulso ao evangelismo. Esse 

enunciado ressalta o evangelismo do tipo pessoal, mais realizado pelo pentecostal na época, 

além da crença de que o Espírito Santo é responsável pelo ímpeto evangelístico.  

Nesse sentido, a apropriação do dispositivo técnico-midiático transformaria o 

evangelismo no resultado de operações técnicas, ou seja, tendo o rádio não precisaria do 

Espírito Santo para pregar. Aqui se registrou a tensão entre o processo de midiatização e a 

religiosidade pentecostal, mas não se trata de uma voz oficial, é uma voz particularizada na 

fala de um membro que nem foi identificado na Ata. Seguindo esses indícios, destacam-se 

duas posições em tensão, os líderes em prol da evolução do processo de midiatização, mas 

resistentes diante da possibilidade de perda do controle do consumo dos produtos midiáticos 

praticado pelos fiéis. 

O missionário norte-americano Lawrence Olson, que chegara ao Brasil em 1938, 

trouxera em sua bagagem experiência do evangelismo no rádio em Portage (Wisconsin –

EUA). Olson, apesar de enfrentar oposições, conforme aponta Araújo (2014, p. 724), levou ao 

ar o primeiro programa de radioevangelismo das ADs, em 1947, na Rádio Cultura de Lavras 

(MG), fazendo radiotransmissão dos cultos132. Em 1950, em Curitiba (PR), o pastor José 

Gomes Moreno, levou ao ar o programa Voz Evangélica das Assembleias de Deus pela Rádio 

Guairacá, depois pela Rádio Clube Paranaense (PRB-2) que se tornou a Rádio Universo, onde 

o programa comemorou 29 anos em 1979. Como, em geral, os programas tinham a presença 

de auditório e as gravações musicais evangélicas eram raras na época, a banda musical, o 

coral e a orquestra da AD de Curitiba faziam participação no Programa que ia ao ar às 

quartas-feiras, 22h.  

 

 

                                                           
131 Observaremos mais a frente que essa é uma questão histórica e atual, como detalharemos ao tratar da última 

norma da CGADB sobre o uso da TV. 
132 Esse tipo de transmissão era comum nos EUA, pois perceberam que os ouvintes sintonizavam mais 

programas gravados nos locais dos eventos do que nos estúdios: “O que os programas careciam quanto à 

qualidade, eles supriam, em igual medida, no drama, estímulo e expectativa” (ARAÙJO, 2014, p. 722). 
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Figura 09: Campanha publicitária do primeiro radio-evangelista brasileiro das ADS 

 

 
 

Fonte: http://www.assembleiadedeus.org.br/historia-da-ieadc/. Acesso em 09/08/17. 

 

Em janeiro de 1955 pela Rádio Tamoio (RJ), Lawrence Olson lança o programa Voz 

das Assembleias de Deus que com apenas um ano de existência era sintonizado em ondas 

curtas em quase todo território nacional: “O programa ‘Voz das Assembleias de Deus’ tornou-

se um marco na evangelização do país. Como muitas igrejas estavam transmitindo o programa 

pelos alto-falantes dos templos, recomendava-se pelas páginas do Mensageiro da Paz, que 

outras fizessem o mesmo” (ARAÚJO, 2014, p. 724). A divulgação do programa no MP 

significava autorizar os crentes a ouvi-lo, ou seja, era um programa legitimado pela CGADB. 

Transmitir o programa nos alto-falantes das igrejas retardava a chegada do aparelho 

radiotransmissor nos lares assembleianos. Sua transmissão era tradicionalmente às 22h30min 

nos domingos, depois que se encerrava o culto noturno das igrejas, ou seja, um horário que 

não concorria com as atividades dos templos. O programa permaneceu no ar até 1989, quando 

o missionário Lawrence Olson retornou aos EUA. Como o programa Voz das Assembleias de 

Deus contou com apoio e participação dos diversos líderes da CGADB, desde sua primeira 

transmissão, logo outros surgiram geralmente usando o mesmo nome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assembleiadedeus.org.br/historia-da-ieadc/
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Quadro 04: Programas de Rádio das ADs até anos 80 

 

 

Ano Apresentador - local Programa Radiodifusora 
1947 Missionário Lawrence Olson 

(Lavras -MG) 

Transmite diretamente da igreja Rádio Cultura de Lavras (MG) 

1950 Pr. José Gomes Moreno – 

Curitiba (Curitiba - PR) 

Voz Evangélica das 

Assembleias de Deus 

Rádio Guairacá - Rádio Clube 

Paranaense (PR-B2) / Rádio 

Universo. 

1955 

 

Missionário Lawrence Olson 

(Rio de Janeiro) 

Voz das Assembleias de Deus Rádio Tamoio (RJ) - nos anos 

seguintes pelas rádios: Mayrink 

Veiga, Tupi, Relógio, 

Copacabana, Boas Novas e 

Universo (PR).   

Pr. Alcebíades Pereira (São 

Luís do Maranhão).   

Programa semanal aos sábados Rádio Ribamar (1955) Rádio 

Timbira do Maranhão (1956) 

Pr. Francisco do Nascimento 

(Belém - Pará). 

O Som do Evangelho Rádio Marajoara  

1959 Pr. Francisco Simões (Regente 

Feijó - SP)  

- - 

Pr. José Gomes Moreno 

(Presidente Prudente - SP).  

- - 

Pr. Delfino Brunelli – 

(Curitiba - PR). 

- - 

1962 

 

Pr. Pr. Amaro Alexandrino 

Sena – Abreu e Lima (PE)  

Programa aos sábados às 17:30h Rádio Relógio Musical  

Missionário Bernhard Johson 

Jr. – AD de Varginha (MG) 

- 

Dois programas semanais  

Rádio Clube de Varginha (MG). 

Diácono Iolando Maciel. (PR). 

Após a Campanha “Cristo é a 

Resposta” realizada por Morris 

Cerulo em Curitiba  

Cristo é a Resposta. Mantido 

por membros da igreja em 

caráter particular. 

 

Rádio Guairacá (PR) 

1965  Após alguns anos no ar, passou 

a ser apresentado pela 

missionária Adélia Bernardes 

Menegueti. 

Mulheres em Ação. Patrocinado 

pelo Serviço de Assistência 

Social Evangélico (RJ) 

Rádio Copacabana (RJ) 

1966 Matheus Iensen – membro da 

AD de Curitiba (PR). Em 

1988, o sistema Iensem de 

comunicação era composto por 

7 emissoras.   

Musical Evangélico – mantido 

com verba particular  

Rádio Universo (1966-1976) 

Após 10 anos Matheus Iensen 

transfere o programa para suas 

duas emissoras: Rádio Marumby 

(Curitiba e Florianópolis).  

1967 Pr. Alcebíades Pereira (Belém-

Pará). Coordenação de Walter 

Derick.  

A voz da Assembleia de Deus, 

às 19h no sábado  

Rádio Clube do Pará 

1970 Irmãos Passos (família de 

cantores): Antonio E. dos 

Passos e sua esposa Rosinha e 

os filhos Natanael, Misael, 

Eliel e a nora Lourdes. 

(Curitiba-PR) 

Jardim Musical Rádio Clube Paranaense (PR-

B2), depois Rádio Universo e 

depois Rádio Marumby 

(Florianópolis –SC).   

1973 -

1985 

Pr. Firmino Gouveia (Belém–

Pará)  

6 programas distintos 3 emissoras: Marajoara, Clube do 

Pará e Guajará  

1988 Pr. Firmino Gouveia (Belém–

Pará) 

Toda programação da Guajará. 

Emissora foi arrendada por dois 

anos pela AD do Pará.  

Rádio Guajará  

Em 1993 a Guajará AM foi 

comprada pela igreja e passou a 

se chamar “Rádio Transpaz”. 

Fonte: Elaborado pela autora, informações de Araújo (2014) e Gomes (2003).  

 



176 

Nesse levantamento da produção de programas de rádio, produzidos pelas ADs ou 

pelos assembleianos, dois grandes silêncios aparecem. O primeiro é referente ao Programa 

Mulheres em Ação, na Rádio Copacabana (RJ), em 1965. Este programa não é mencionado 

em nenhuma fonte histórica da CGADB. Gomes (2003, p. 116) aponta o papel social do 

programa e traz como fonte de informação a biografia de uma missionária publicada em 2000 

no boletim informativo mensal da Catedral AD de Madureira. Com essas informações, 

podemos deduzir três possíveis razões desse apagamento nos registros da CGADB, a primeira 

e mais pertinente, deve-se ao fato de ter sido um programa apresentado somente por 

mulheres133, inusitado para as ADs da época; a segunda é que o programa era patrocinado por 

uma organização de caráter interdenominacional, o SASE - Serviço de Assistência Social 

Evangélico (RJ) e não propriamente pelas ADs; e a terceira, é que o fato de ter sido 

organizado pelas ADs do Ministério Madureira, independente financeiramente desde os anos 

30. 

O outro silêncio que observamos diz respeito à falta de oficialização de uma 

autorização do uso do rádio pelas ADs, pois desde 1955 havia o programa Voz das 

Assembleias de Deus de circulação nacional, do qual participava a liderança da CGADB134. 

Lembrando que em 1937 a CGADB havia oficializado que seus membros deveriam “sempre 

aceitar os convites para cantar, tocar e pregar pelo rádio, e aproveitar tais oportunidades 

quando trazidas por Deus. Mas, quanto à questão de ter rádio (...) não devemos ter”. Ter rádio 

nesse sentido, conforme já apontamos acima, seria possuir programas e/ou fazer partes de 

clubes ou sociedades que mantinham as estações de rádio, essas práticas justificariam a 

presença do aparelho de rádio nos lares assembleianos e isso permitiria o acesso à mídia 

secular.  

O que havia mudado para em 1955, sem mesmo oficializar, produzirem programa e 

transmitirem-no nos templos das ADs? “Nas décadas de 50 e 60, já era comum que o leitor 

encontrasse, nas edições dos periódicos da CPAD, o Mensageiro da Paz e A Seara, anúncios 

de pastores e igrejas divulgando seus programas de rádio” (ARAÚJO, 2014, p. 725). A 

                                                           
133 “Após alguns anos no ar, passou a ser apresentado pela missionária Adélia Bernardes Menegueti e tem sido, 

nos dizeres da missionária, ‘a voz forte que imprime o ritmo do laborioso contingente das mantenedoras do 

SASE, para frutificar no atendimento médico, cursos profissionalizantes e muitos outros serviços assistenciais 

oferecidos a populações carentes do grande Rio e da Baixada Fluminense.’ O programa, agora (2003) na Rádio 

Boas Novas, veiculado às terças-feiras, das 8h30min às 9h, recebe personalidades de todas as denominações 

evangélicas” (GOMES, 2003, p. 116). 
134 “O orador, Lawrence Olson, teve ao lado se si, no primeiro programa, o missionário Nels Nelson, os pastores 

Paulo Leivas Macalão, José Pimentel de Carvalho, Marcelino Margarida, Moisés Malafaia, Belarmino Pedro 

Ramos, João Kolenda Lemos e sua esposa, Ruth Dorris Lemos, André Hargrave e sua esposa, além de outros 

pastores e membros de igrejas do Rio de Janeiro” (ARAÚJO, 2014, p. 908). 
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década de 50 representa um divisor de águas no processo de midiatização do Pentecostalismo 

brasileiro, a chegada da Igreja Quadrangular ao Brasil inovando a liturgia pentecostal com o 

movimento das tendas milagrosas, além disso, a chegada da televisão no país. Esses 

acontecimentos remoldaram o modo como as ADs lidaram com o rádio e com a TV 

posteriormente. 

 

5.2.1 As Assembleias de Deus na era de fogo do rádio  

  

A invenção do rádio logo causou desconfiança nas comunidades religiosas135. Entre os 

pentecostais a desconfiança era por demais séria nos primeiros anos do rádio:  

 

Para alguns, o “ar” era como o território do Diabo, e, por essa razão, não 

devia ser usado pelos crentes. A transmissão do evangelho pelo rádio, que 

também estava sendo usado para entretenimento mundano, era considerada 

por alguns como uma forma de comprometer o evangelho – uma crítica que, 

mais tarde, também foi usada contra os ministérios televisivos (ARAÚJO, 

2014, p. 722). 

 

O ar como território da ação dos demônios é uma das interpretações do versículo de 

Efésios 2:2, no qual, segundo os crentes, Satanás é denominado de “príncipe das potestades 

do ar”. Esse e outros versículos foram recursos na argumentação contra o uso do rádio. Além 

disso, no caso das ADs do Brasil, a Resolução da CGADB (1937) oficializou 

institucionalmente a proibição do uso e da posse do rádio por seus membros. Por que os 

pastores voltaram atrás na decisão publicada em 1937? O que havia mudado? Pois, na década 

de 50, sobre o silêncio ou apagamento da norma, a CGADB legitimara na prática o programa 

Voz das Assembleias de Deus. Não por coincidência, nos dois primeiros anos da década de 50 

chegaram ao Brasil duas novidades norte-americanas que juntas, mais tarde, redefiniriam todo 

o movimento pentecostal: a televisão pelas mãos do empresário Assis Chateaubriand136, e em 

1951, pelo missionário Harold Edwin Willians, a Igreja Quadrangular no Brasil que até 1955 

alcançou muitos seguidores com a Cruzada Nacional de Evangelização em tendas milagrosas 

itinerantes.  

                                                           
135 “Marconi (conhecido como inventor do rádio) declarou, a um grupo de líderes religiosos, que o rádio era uma 

invenção que Deus tinha propiciado à igreja, para que esta alcançasse rapidamente o mundo com a pregação do 

evangelho de Cristo. Entretanto, a igreja veio a declarar: ‘O rádio é do Diabo’” (ARAÚJO, 2014, p. 730). 
136 “O conglomerado Emissoras e Diários Associados, criado pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand e 

que duraria cerca de quarenta anos. Iniciado com a posse de 5 emissoras de rádio, 12 jornais diários e uma 

revista, o império chegou ao auge 20 anos depois, em 1958, possuindo então 36 emissoras de rádio, 34 jornais 

diários, 18 emissoras de televisão e várias revistas, entre as quais a de maior circulação, O Cruzeiro” 

(JAMBEIRO, 2001, p. 47).  
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Desde o fim da Segunda Guerra (1945) e com a Constituição de 1946 que eliminou a 

censura, uma onda de discos, filmes, livros, revistas e produtos industrializados norte-

americanos invadiram o país. Na chegada da televisão ao Brasil, o rádio já havia se 

consolidado com padrão industrial, os rádio-clubes haviam sido substituídos por empresas que 

disputavam o mercado publicitário. Nesse cenário, o sucesso da TV foi imediato: “A TV 

Tupi-Difusora começou transmitindo imagens para apenas cerca de 500 aparelhos receptores 

na cidade de São Paulo, mas três meses depois havia já 2 mil aparelhos funcionando ali” 

(JAMBEIRO, 2001, p. 49). Apesar do alto preço de um televisor na época, pois o 

eletrodoméstico ainda não era produzido no país, o número de aparelhos não demorou a se 

multiplicar nos cinco primeiros anos, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde 

se instalaram as primeiras emissoras137. 

 

Figura 10: Gráfico do Número de aparelhos de TV 1950-1955 
 

 

 
Fonte: Jambeiro, 2001. 

 

Os primeiros profissionais da televisão foram importados do teatro, das revistas e, 

principalmente, do rádio. A televisão herdava do rádio a gramática dos programas 

radiofônicos, artistas já conhecidos do público e o seu modelo comercial e americanizado. 

Com essas características, embora com uma programação limitada, conseguia reunir um 

grande número de pessoas em volta dos aparelhos a cada transmissão. Um mecanismo 

adotado por Chateaubriand para popularizar a novidade foi espalhar televisores pelas praças 

de São Paulo, uma metodologia adotada na maior parte das cidades, onde o sinal das 

emissoras começava a chegar. No interior do país, era comum até os anos 90, nas principais 

praças de cada cidade existir um aparelho de TV. 

                                                           
137 Em setembro de 1950, a primeira emissora, a TV Tupi-Difusora é inaugurada em São Paulo. Em janeiro de 

1951, outra emissora do mesmo grupo, a TV Tupi-Rio, é inaugurada no Rio de Janeiro. Ainda em 1951 a Rádio 

Televisão Paulista e a TV Record são inauguradas em São Paulo. 



179 

Os assembleianos no início dos anos 50 não podiam ouvir rádio, principalmente, 

porque não tinham condição financeira de possuir aparelhos de rádio ou TV. No entanto, 

frequentavam as praças, principalmente para realização de cultos ao ar livre: “tipo de trabalho 

evangelístico em local público e aberto bastante realizado pelos pentecostais, especialmente, 

as Assembleias de Deus, que os praticava aos domingos à tarde” (ARAÚJO, 2014, p. 249). 

Esse tipo de culto era uma característica do evangelismo pentecostal difundida pelos 

missionários suecos138, registrada nas biografias, diários e relatos da maioria dos dirigentes 

das ADs no Brasil139. No Rio de Janeiro há inúmeros registros desse tipo de evangelismo, 

inclusive noticiados pela imprensa pentecostal (ARAÚJO, 2014, p. 249). 

Os aparelhos de TV eram colocados nos lugares públicos, onde os assembleianos 

faziam cultos evangelísticos, logo, a novidade tornou-se conhecida pelos crentes, sobretudo 

no Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso, já cedo (1957) a televisão se tornou tema de debates 

na CGADB. Nesse contexto, o apoio dos líderes das ADs à produção de programa no rádio 

em 1955 pode ter sido um mecanismo de conter a euforia dos crentes frente à novidade da 

televisão. Além disso, com a concorrência da televisão, as ADs encontraram novas condições 

de produção nas emissoras de rádio. O avanço da tecnologia e as condições de compra 

também foram fatores que incentivavam a produção no rádio. Em 1954, foram lançados 

receptores de bolso transistorizados no mercado brasileiro. Um sinônimo da força dessa mídia 

no país. 

Não apenas o rádio sofria o impacto de uma concorrência carregada de novidades aos 

olhos dos moradores das metrópoles. Pela primeira vez, as ADs começam a enfrentar os 

desafios de se deparar com uma concorrência capaz de abalar o seu posto de maior 

denominação pentecostal no Brasil140 - a Cruzada Nacional de Evangelização - que deu 

origem à Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil em 1951:  

 

A Cruzada foi pioneira no Brasil numa modalidade diferente de 

evangelização, mais abrangente. Começou o evangelismo em massa 

centrado na mensagem da cura divina. Os cultos não deveriam ser realizados 

apenas em templos e ao ar livre. Era preciso atrair multidões de ouvintes, e 

para tanto, só mesmo tendas de lona e grandes auditórios, ginásios 

                                                           
138 “Realizei o primeiro culto ao ar livre no Campo de Santana. Nenhuma alma se converteu. A irmã Frida tomou 

a frente dos cultos ao ar livre. Faziam-se cultos na Praça da Bandeira, Estação Central, Praça 11 e Largo da 

Lapa. Dessa forma, muitas pessoas ouviram a Palavra de Deus” (VINGREN, 1973, p. 140-141).   
139 Com destaque a Paulo Leivas Macalão que fundou o Ministério Madureira com esse tipo de evangelismo. 

Pelos esforços, foi reconhecido por Gunnar Vingren que o consagrou a pastor com direito a administrar sua 

igreja independente das demais. 
140 As ADs nos anos 50 já eram a denominação pentecostal de maior crescimento em número de fiéis, de templos 

e de expansão no país. Ver Figura 06, gráfico que compara o crescimento das duas igrejas da primeira onda 

pentecostal no Brasil – ADs e CCB (até 1950). 
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esportivos, estádios. As primeiras tendas, para 1.200 pessoas, foram 

instaladas em Cambuci e Água Branca, em Americana, na cidade de São 

Paulo (SP), e depois, em diferentes regiões do país (ARAÚJO, 2014, p. 249). 

 

O movimento de cura das tendas nos anos 50 conseguiu juntar multidões e trouxe para 

o Brasil um tipo de pregação concentrada na realização de prodígios. O movimento já era 

comum nos Estados Unidos, inclusive pelo rádio, desde os anos 40: “os pentecostais 

começaram a orar pelos doentes através do ar e a enviar lenços ungidos a pessoas que os 

solicitavam” (ARAÚJO, 2014, p. 723). Falar em línguas e profecias de curas a determinada 

pessoa da audiência com uma doença específica se tornaram frequentes nos programas de 

rádio pentecostais norte-americanos. No Brasil, com o sucesso das tendas milagrosas, não 

tardaria ao rádio se tonar espaço de contato. 

As cruzadas evangelísticas só foram adotadas como metodologia de evangelismo pelas 

ADs a partir dos anos 60, no entanto, com menos sucesso que as tendas milagrosas da década 

de 50. Araújo (2014, p. 249) considera que as cruzadas perderam força como recurso 

evangelístico por conta do uso do rádio e, posteriormente, da televisão, por parte dos 

pregadores. As cruzadas perderam força, mas a onda das curas divinas continuou forte por 

toda a década de 60, principalmente pelo rádio141. Em 1961, a Rádio Copacabana foi palco do 

nascimento da primeira igreja midiática do Brasil: Igreja Pentecostal de Nova Vida, fundada 

por Roberto McAlister, pregador canadense que, com menos de um ano no ar, era fenômeno 

de audiência:  

 

O livro Perguntas e respostas sobre a cura divina, do pastor McAlister, era 

oferecido gratuitamente a quem enviasse uma carta ao programa. Só no 

primeiro ano, foram recebidas 12 mil cartas, que falavam de curas, vidas 

transformadas pelo poder do evangelho, pedidos do livro e comentários 

sobre o conteúdo do programa (ARAÚJO, 2014, p. 728). 

 

Devido ao sucesso, os cultos passaram a ser realizados no auditório da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI) e outras estruturas começaram a ser formadas. Em 1967, a 

Igreja de Nova Vida comprou a Rádio Relógio, onde funcionava gabinete para atendimento 

pastoral. A programação foi enriquecida e sempre com sucesso de audiência. Pode-se dizer 

que McAlister foi o precursor do neopentecostalismo no Brasil, pois, além das lógicas 

midiáticas, elementos da Teologia da prosperidade são reconhecidos em seu trabalho, como a 

frase que encerrava todos os seus programas “Que Deus o abençoe rica e abundantemente” e a 

                                                           
141 Em 1960, o fundador da Igreja Quadrangular, Harold Willians, lança na Rádio Difusora (SP) o programa 

“Visita ao seu Lar”. 
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faixa no púlpito de suas pregações com o Salmo 103.3: “Ele perdoa todas as tuas iniquidades 

e sara todas as tuas enfermidades”. 

O sucesso da Igreja de Nova Vida no rádio foi um incômodo, de certo modo, às ADs? 

Não, na medida em que as ADs do Rio e São Paulo já estavam se acostumando com a 

proliferação de igrejas novas e outras renovadas, quer dizer, igrejas tradicionais convertidas 

ao pentecostalismo. A presença de McAlister deve ter gerado algum desconforto aos líderes 

por esse pregador ter sido assíduo frequentador dos púlpitos das ADs de 1955 a 1958 gerando 

o risco, de alguma forma, de atrair assembleianos para seus cultos142.  

A década de 50 foi revolucionária tanto no processo de midiatização da sociedade 

brasileira quanto no processo de renovação no campo religioso. O resultado dessas 

transformações foi logo observado no início dos anos 60, quando o rádio passou a ser palco 

da conversão pentecostal de igrejas históricas (batistas, presbiterianas e metodistas). Pastores 

batistas como Enéas Tognini, de Perdizes (SP), e José Rego do Nascimento, da batista de 

Lagoinha, Belo Horizonte (MG), lançaram programas de rádio com o nome de Renovação 

Espiritual, seguidos de outros pregando a mensagem pentecostal. 

A era de ouro do rádio foi entre os anos 40 e 50, mas a era de fogo143 do rádio 

começou nos anos 60. Gomes (2003), em sua pesquisa, apontou no ano de 1961 a estimativa 

de 346 programas católicos, 331 programas evangélicos e 107 espíritas, quando o percentual 

oficial de católicos no país era de 94%. A Rádio Copacabana, por exemplo, teve quase toda a 

sua grade formada por programas evangélicos (ARAÚJO, 2014, p. 726). Os anos 60 no rádio 

anunciaram a proliferação de pentecostalismos, fundaram as primeiras matrizes do 

neopentecostalismo que se afirmou mais à frente com as igrejas eletrônicas. 

Concomitantemente, surgiu um novo ramo pentecostal formado das igrejas evangélicas 

tradicionais renovadas, ou seja, que passaram a acreditar no batismo com o Espírito Santo e 

na glossolalia, mas que não adotaram as características do neopentecostalismo, por exemplo, 

não se apropriaram da lógica de funcionamento das mídias nem da teologia da prosperidade.  

Os pentecostalismos, ou melhor, o aumento da concorrência religiosa começou a 

repercutir nas ADs que, atentas ao contexto, trataram na primeira reunião ordinária da 

CGADB da década de 60 (1962) de declarar posição contrária a ecumenismos, tanto ao que 

diz respeito à união de religiões, quanto à união entre denominações de correntes pentecostais. 

                                                           
142 McAlister pregou pela primeira vez no Brasil na AD de São Cristovão (RJ) e percorreu algumas outras ADs, 

como a de Lavras (MG) onde ministrou sobre “Cura Divina” na Escola Bíblica das ADs, de 02 a 26 de agosto de 

1955. Posteriormente, se engajou na Cruzada Nacional de Evangelização, pregando nas campanhas de cura em 

lonas itinerantes, e em 1959 decidiu se fixar no Brasil (ARAÚJO, 2014, p. 449).  
143 O termo fogo é muito usado no universo linguístico pentecostal, significa, principalmente, manifestação do 

Espírito de Deus.  
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Na reunião, foram citadas igrejas pentecostais que aderiram ao movimento ecumênico 

internacional, declararam que o discurso ecumênico seria uma estratégia católica para 

enfraquecer o pentecostalismo. Essa reunião da CGADB teve como primeiro debate, 

suscitado pelo pastor Rodrigo Silva Santana, da Assembleia de Deus em Salvador (BA), a 

seguinte questão: “Como fazer para as Assembleias de Deus no Brasil manterem um 

programa oficial radiofônico diário em uma potente emissora?” (DANIEL, 2004, p. 331). O 

tema era polêmico entre os crentes, não por questões de caráter religioso, mas por questões de 

ordem política interna: diante de tantos programas, dirigidos por diferentes pastores em 

diferentes emissoras e estados, qual seria o oficial?  

Criou-se uma comissão especial para tratar da questão, no ensejo houve a proposta de 

oficialização do programa de rádio Voz das Assembleias de Deus, do missionário Lawrence 

Olson. O gerente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD), Deolando Almeida, 

solicitou que, caso um programa radiofônico fosse oficializado, incluísse um quadro sobre a 

Escola Dominical, ou melhor, um espaço de publicidade para as revistas da EBD, enfim, eram 

interesses econômicos em jogo. O debate começou em torno de quem poderia compor a 

comissão, ficando as escolhas por conta das delegações estaduais (DANIEL, 2004, p. 332). 

Três dias depois, a comissão apresentou o seguinte parecer: 

 

A Comissão constatou que o problema é verdadeiramente complexo por sua 

grandiosa importância, não podendo, em virtude disso, resolver. Após detido 

e prudente exame do assunto, a Comissão propõe à Convenção Geral o 

seguinte: 

a) Orar a Deus para que nos conceda uma emissora, que nos proporcionará 

um maior rendimento quanto à evangelização pelo rádio; 

b) Fomentar, enquanto possível, a manutenção dos atuais programas das 

igrejas locais e a criação de muitos outros; 

c) Que fique a proposta do pastor Rodrigo Santana em evidência entre nós, 

principalmente aos diretamente interessados na evangelização pelo rádio, 

como questão aberta e em estudo até se encontrar uma forma equânime para 

sua solução; 

d) Que de nenhuma forma e por qualquer hipótese, mesmo que venhamos a 

ter um programa de âmbito nacional e uma emissora própria, sejam 

prejudicados os programas já existentes e aqueles que vierem a existir; 

e) Que o pastor João Kolenda Lemos está à disposição de todos os atuais 

diretores de programas radiofônicos e também dos futuros no sentido de 

estes fornecerem alguma ajuda útil, inclusive por escrito; 

f) Que todos os diretores de programas radiofônicos evangélicos das 

Assembleias de Deus no Brasil enviem à Redação dos nossos periódicos os 

endereços das emissoras em que operam, constando de título do programa, 

horário, dia, local, prefixo e ciclagem da emissora utilizada (DANIEL, 2004, 

p. 342). 
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A participação nessa comissão de missionários e pastores que já desempenham 

evangelismo no rádio foi fundamental para a decisão em manter os programas existentes, e 

também não impossibilitar a criação de novos programas. Temiam que a mesma política de 

silenciamento adotada pela CGADB na imprensa assembleiana fosse imposta ao rádio. A 

descentralização da produção no rádio deixou os programas a cargo de iniciativas das igrejas 

locais, de grupos ou de pessoas. Após essa decisão, surgiram programas financiados por 

assembleianos de modo particular (ver Quadro 04, p. 172 deste trabalho). Algumas dessas 

iniciativas se destacaram como a de Matheus Iensen (AD de Curitiba) que mais tarde se 

tornara empresário, adquirindo um sistema de comunicação com várias emissoras de rádio. 

A existência de vários programas não foi a razão da não oficialização de um programa 

diário das ADs no rádio, o motivo maior foi econômico conforme aparece na primeira 

orientação do parecer da comissão “Orar a Deus para que nos conceda uma emissora, que nos 

proporcionará um maior rendimento quanto à evangelização pelo rádio”. A CGADB possuía 

um sistema midiático oficial rentável, ou seja, só investiria em outra mídia, caso ampliasse o 

rendimento. A evangelização na mídia é uma questão bem mais econômica que propriamente 

religiosa.  

A comissão só tratou da produção, sem tocar na questão do acesso à programação do 

rádio. A publicação na imprensa da igreja dos registros de programas e emissoras significava 

sugerir aos membros que os ouvissem.  Nada foi dito sobre adquirir aparelhos de 

radiotransmissão, nem a favor nem contra. Como as proibições eram declaradas, o silêncio 

significava autorização. Desse modo, os crentes compreenderam que, caso desejassem, 

poderiam possuir o rádio em suas casas. Não liberou, também não proibiu, o assunto foi 

silenciado oficialmente. No entanto, esse silêncio gerou debates extraoficiais por toda a 

década. Por exemplo, o artigo do pastor Francisco Assis Gomes na Revista A Seara da CPAD 

(1969), onde chama radiolatria a substituição dos cultos pelos programas de rádio, além de 

outras críticas, entre elas o fato dos fiéis perderem tempo com coisas “inúteis e horríveis”, 

como as “canções apaixonadas e indecentes”:  

 

Isto é, o rádio, é o seu ídolo. Habituados às pregações programadas, 

desprezam as mensagens simples dos irmãos que não tiveram estudo. Ora a 

pregação do rádio tem que ser antecipadamente preparada com as boas 

regras da homilética e da gramática, com muito cuidado para não conter erro 

teológico nem de linguagem, é diferente da feita improvisadamente no 

púlpito pelo “pregador da roça”. Uma coisa, porém, é certa: o radiólatra é 

árvore sem fruto na igreja. Não coopera nas despesas feitas para a extensão 

da obra evangélica; nem mesmo para os programas de rádio. Torna-se 

improdutivo! Fica em casa ouvindo o rádio sim, mas sem receber as 

indispensáveis instruções doutrinárias. O rádio prega, mas nem sempre 
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doutrina. Em muitos casos a família se corrompe com a imundície que o 

rádio lhe transmite. Já presenciei em casa de crente, criancinhas fazendo 

voltas no corpo quando ouviam, pelo rádio, as músicas sambalísticas. 

Conheci uma família crente, de muita estima na igreja, se não me escapa a 

recordação o homem era diácono. A mulher tinha o rádio ao lado da mesa 

em que passava a roupa, ligava-o e se deliciava em ouvir tudo. Resultado: 

não demorou, caiu no mundo e o marido ficou sem ela. Quanto à Fé cristã, 

não sei que resultou dele (GOMES, Francisco Assis. O que tenho atribuído 

sobre rádio. A Seara, ago. 1969. In ARAÚJO, 2014, p. 727).   

 

Os mesmos discursos que fundamentaram valores negativos ao acesso à programação 

do rádio se repetiram quanto à televisão. O receio da comparação entre o pregador-radialista e 

o pregador da roça tem relação com o fato dos pastores das ADs, em sua maioria na época, 

não possuírem nem letramento nem estudo teológico, enquanto que os pregadores-radialistas, 

em geral, eram missionários, teólogos, letrados e muitos estrangeiros. Nesse artigo, o autor 

distingue a religiosidade midiatizada, ao apontar que pelo rádio o indivíduo “não recebe as 

indispensáveis instruções doutrinárias” (GOMES, In ARAÚJO, 2014, p. 727), ou seja, é uma 

produção técnica, um espetáculo, que evita discursos de exortação e repreensão. Na religião 

midiatizada falta os olhares dos irmãos acusando ou parabenizando as posturas uns dos 

outros. Segundo o artigo, o acesso ao rádio permitia, além da produção religiosa, a 

sintonização em programas de músicas que instigavam os desejos do corpo, danças nas 

crianças e a destruição das famílias. Enfim, o acesso à programação secular gerou, com 

certeza, mais tensões que a produção assembleiana no rádio. 

Apesar das tensões continuarem a existir, não houve mais nenhum registro nas atas da 

CGADB quanto às questões específicas do uso do rádio: nem da radioevengelização, nem 

quanto à aquisição do aparelho de radiotransmissão pelos fiéis, nem sobre o consumo dos 

programas assembleianos no rádio. A questão foi deixando de ser polêmica a partir do 

momento em que a preocupação passou a ser outra, a televisão, que apareceu como pauta da 

CGABD desde 1957. O uso do rádio só era citado nos debates quando se tratavam de disputas 

internas das ADs que, vez ou outra, ficavam evidentes144 nos programas. O fato do rádio se 

tornar certo tipo de palco-arma entre ministérios, obreiros e igrejas dentro das ADs levou a 

CGADB, em 1977, a aprovar uma resolução que autorizava sua Comissão de Educação e 

Cultura Religiosa a “expedir certificado sobre o bom nível de programas radiofônicos ou 

outros quaisquer veículos de divulgação mantidos pelas Igrejas e opinar sobre eles” 

                                                           
144 Em 1962, sobre impasse entre o Ministério de Madureira e líderes de Goiás, “o pastor Antonieto Grangeiro 

solicitou que fossem reprovados todos os obreiros membros da Convenção Geral que com insultos escritos e 

anúncios de rádio haviam ofendido particularmente, ou de modo geral, qualquer ministério dentro das ADs no 

Brasil” (DANIEL, 2004, p. 333). 
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(DANIEL, 2004, p. 454). A preocupação agora era ter um mecanismo de controle quanto aos 

conteúdos dos programas, avaliando-os e certificando-os.  

A apropriação do rádio, portanto, gerou tensões no processo de midiatização nas ADs. 

A produção no rádio pelas ADs foi bastante expandida nos anos 70. Sobre proibir ouvir ou 

possuir rádio disso não se falou nem se escreveu mais nas ADs, a ponto do rádio nem ser 

citado nas regras gerais de Usos e costumes, oficializadas em 1975, ao contrário da televisão 

que gerava polêmicas nas reuniões da CGADB. As tensões quanto ao rádio, observadas na 

década de 60, se repetiram nos debates sobre a TV, pois, embora sejam formidáveis para o 

evangelismo, aproximam o religioso dos discursos mundanos. Abrir mão dessas mídias 

significava correr risco de frear o crescimento diante da proliferação de igrejas 

(neo)pentecostais, a partir da década de 70, abrir mão do ascetismo seria perder a base da 

distinção assembleiana, enfim, preferiram conviver com as tensões, logo, com os silêncios 

institucionais.  

 

5.3. DA PROIBIÇÃO À PENTECOSTALIZAÇÃO: APROPRIAÇÃO DA TELEVISÃO 

BRASILEIRA  

 

A imprensa produzida pela CPAD foi a mídia prestigiada pela liderança das ADs que 

“na década de 1940, passou anos discutindo se era ou não ‘pecado’ ouvir rádio, e repetiu a 

discussão nas décadas seguintes sobre o uso da televisão. Perdeu o trem da História” 

(ALENCAR, 2010, p. 135). O trem da História a que se refere Alencar (2010) relaciona-se à 

aceleração do processo de midiatização da sociedade. Os resultados das crises internas nas 

ADs aparecem, por exemplo, no crescimento de outras igrejas pentecostais no Brasil que, sem 

grandes dilemas, apropriaram-se dos dispositivos técnico-midiáticos, reconfigurando as 

lógicas midiáticas e dos processos religiosos. O declínio no crescimento da Assembleia de 

Deus, a partir da década de 50, as cisões no seio da própria igreja e a proliferação de 

dissidentes não são frutos de divergências teológicas, mas são questões midiáticas, como cita 

Alencar (2010):  

 

Não foi a cura divina em si, mas a forma como foi pregada ou realizada. É a 

mesma questão da atualidade, nos casos de exorcismo feitos na IURD. 

Porque a AD também realizava exorcismos desde 1911, mas há muita 

diferença entre uma cura e/ou exorcismo ser realizado num templo da AD 

(na periferia da cidade, como sempre) e o realizado numa tenda de circo ou 

em um canal de TV com transmissão nacional. A questão, mais que 

teológica, é midiática. (ALENCAR, 2010, p. 133) 
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As ADs proibiram o acesso à televisão por seus seguidores que somente tiveram uma 

liberação oficial nos anos 2000. Atualmente, os assembleianos possuem conglomerados de 

rádio e TV, canais, programas diversos, se preocupam com a capacitação de seus líderes 

quanto às mídias, também com a profissionalização do trabalho religioso-midiático145. As 

tensões quanto ao comportamento ascético do crente diante das mídias deixaram de 

protagonizar os debates nas ADs, hoje os embates são de caráter político, disputas internas 

por poder no campo pentecostal envolvendo interesses econômicos e políticos: 

 

Neste terceiro período (1988 a 2011), não existe o debate se pode ou não 

pode: se usa ou não usa Rádio, TV e similares. A dúvida “teológica” foi 

substituída por uma questão instrumental; não se discute mais o se, mas o 

como usar. Ou mais ainda, política e economicamente, contra quem [grifos 

do autor]. A mídia assembleiana não se alimenta mais da polêmica contra o 

catolicismo ou demais igrejas evangélicas, atualmente têm outros insumos. 

Polêmicas? Internas. Ministérios versus Ministérios, congressos versus 

congressos, gravadoras versus gravadoras, editoras versus editoras 

(ALENCAR, 2013, p. 243). 
 

A disputa de mercado e de poder, ao invés de unificar, segmenta e seculariza cada vez 

mais as igrejas, porque o mercado é secular mesmo que sob a aparência de trabalho religioso. 

O poder se representa pelos números de seguidores em cada ministério, de participante em 

cada congresso, pelas cifras que resultam da comercialização em cada empresa vinculada às 

organizações. O processo de midiatização das ADs aponta que o evangelismo deixou de ser o 

alvo principal desde 1930. 

A presença dos pentecostais na mídia ultrapassa os espaços da programação religiosa: 

cantores gospel em programas de auditório da TV, pastores em programas de bate papo, não 

mais provocam estranhamento aos crentes, nem à sociedade em geral. Personagens 

pentecostais, temas e simbologias específicas desses religiosos aparecem em filmes, seriados 

e telenovelas não religiosos com maior frequência. Segundo Martino (2012, p. 226), “a 

identificação de elementos e temáticas religiosas na mídia laica” caracteriza uma religiosidade 

midiatizada. Dentre muitas situações, destacamos um momento simbólico, quando na 

comemoração de 50 anos da Rede Globo no programa Na Moral Especial, exibido em 24 de 

abril de 2015, o único representante religioso foi o Pastor Silas Malafaia146, um dos ícones da 

                                                           
145 Um exemplo dessa preocupação foi a criação, em 2005, da Faculdade Boas Novas, vinculada à Rede Boas 

Novas de TV e Rádio da Assembleia de Deus em Manaus (AM), com os cursos de graduação em Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, e Ciências Teológicas que são abertos a qualquer pessoa, religiosa ou não, mas 

concentra, principalmente, o público evangélico pentecostal. 
146 “É o pastor assembleiano mais conhecido do Brasil, mas somente adquiriu esse capital simbólico na medida 

em que se afastou do modelo assembleiano, pois ele, para o mal ou para bem, transcende as ADs. Para 

deslumbre de seus seguidores e desespero de seus muitos inimigos (internos e externos no mundo evangélico), 

ele é uma das caras evangélicas mais conhecidas do país. Polêmico, conservador, rico, escritor, dono de jatinho 
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midiatização assembleiana cujos discursos articulam interesses religiosos, políticos, 

midiáticos e econômicos. Além desse, em diversos outros programas da Rede Globo, 

atualmente, há presença de pastores e artistas pentecostais.  

Apesar das transformações na produção midiática das ADs e de todos esses elementos 

religiosos presentes na mídia secular, o acesso a qualquer produto da TV que não seja 

evangélico, e alguns evangélicos, é alvo de sermões que apelam, ainda hoje, para o senso de 

autocontrole dos crentes. A presença dos assembleianos na televisão de modo menos 

agressivo, ou fanático nas representações, vem acontecendo a partir da década de 90, quando 

ascendeu o império da IURD (Igreja Universal do Reino de Deus) e da Rede Record que 

passou a disputar audiência com a Rede Globo147. Desde então, houve certa aproximação 

entre Rede Globo e assembleianos: nos púlpitos das ADs minimizaram as críticas à emissora; 

nas telenovelas da Globo, os personagens crentes se tornaram menos caricaturais ou deixaram 

de existir. Na década de 80, eram mais frequentes, principalmente, nos programas de humor e 

telenovelas.  

Um dos exemplos do tipo de relação atual entre a Globo e os crentes se deu na novela 

das 21h exibida entre 2013 e 2014, Amor à vida, de Walcyr Carrasco e direção de Mauro 

Mendonça Filho: houve consulta aos crentes sobre a construção de núcleo evangélico, criado 

com bastante cuidado148. A trama traz um grupo de personagens que frequentam uma igreja 

com um pastor que troca o bar pelo púlpito, mostrando assim, o papel da religião na cura dos 

sofrimentos. A personagem Gina foi configurada como primeira heroína evangélica em uma 

novela da Rede Globo (SOUZA & CHÉQUER, 2015, p. 49). 

Outro elemento de midiatização religiosa, conforme Martino (2012, p. 226), diz 

respeito à apropriação pelas instituições religiosas da cultura midiática. Conforme 

apresentamos no capítulo anterior, a cultura gospel é o maior exemplo dessa apropriação. Nas 

Assembleias de Deus, essa cultura tem algumas especificidades, por exemplo, a participação 

em eventos gospel depende, na maioria das vezes, do aval ou do apoio dos líderes que são 

                                                                                                                                                                                     
particular, de editora, de gravadora, é ‘onomatopeico, careteiro e versátil no uso da voz’, segundo a Revista 

Piauí. Suas ‘Cruzadas’ pelo Brasil levam milhares de pessoas, seus livros vendem muito, e diz, com muita 

satisfação, que seu Ministério movimenta milhões por ano. A lista de inimigos parece proporcional à sua 

riqueza” (ALENCAR, 2013, p. 269-270). 
147 A disputa de audiência no horário nobre entre as emissoras se acirrou com as telenovelas bíblicas da Record, 

em especial Os dez mandamentos (2015-2016), escrita por Vivian de Oliveira com direção de Alexandre 

Avancini. O Sucesso da telenovela a desdobrou em três temporadas, e, em seguida, na produção cinematográfica 

Os dez mandamentos.  
148 O autor em entrevista ao jornal Extra: “Eu não quero cacos, nada que leve para o humor. Os evangélicos são 

muito sensíveis, talvez por terem sido objeto de crítica outras vezes. Quero, sim, um tratamento respeitoso”. 

http://noticias.gospelmais.com.br/nucleo-evangelico-walcyr-carrasco-respeito-amor-vida-62724.html. Acesso em 

10/08/17. 
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vinculados, de algum modo, à Convenção de seu estado ou região. Diferentemente das ADs 

autônomas que possuem diversas formas de administração, as ADs vinculadas à CGADB 

produzem e/ou consomem bens e serviços, mesmo religiosos, quase sempre, a partir da 

legitimação de suas convenções (estadual, regional e nacional). 

Possuir uma hierarquização sistemática de poder não impossibilitou a apropriação da 

cultura midiática, por exemplo, em maio de 2012, foi lançada a primeira produção 

cinematográfica assembleiana, produzida pela AD de Imperatriz (MA), o longa-metragem 

Renúncia foi divulgado pelo MP nº 1524, e pelo site da CPAD que comercializou o DVD do 

filme e o livro baseado na película. O filme teve boa aceitação e rendeu outra produção em 

2014, agora pela própria CPAD, o longa-metragem Renascer - acendendo a chama outra vez 

e o CD Renascer, da cantora Dinamara que interpretou a protagonista do filme. 

Outro fator que vem chamando a atenção no processo de midiatização das ADs é a 

presença no universo assembleiano de elementos da mídia secular, sem adequação ou 

conversão dos mesmos aos parâmetros religiosos. Um traço da interpenetração entre mídia e 

religião em que isso se revela foi na comemoração dos 10 anos da Faculdade Boas Novas 

(FBN) da AD de Manaus, em 2015: a campanha publicitária lançada pela instituição traz 

como garoto-propaganda o ator de telenovelas da Rede Globo, Carlos Machado, apresentado 

pela sua fama no próprio site149 da FBN: “O ator Carlos Machado ficou conhecido depois de 

interpretar Ferdinand, o segurança da personagem de Christiane Torloni, na telenovela ‘Fina 

Estampa’”.  

Além da seleção de uma personalidade da mídia secular, outros dois aspectos se 

destacam na escolha: é um artista da Rede Globo e um ator de telenovelas, características 

destacadas no texto legenda que faz referência ao papel interpretado pelo ator na telenovela 

Fina Estampa, de Aguinaldo Silva, que foi ao ar no horário das 21h da Rede Globo, entre 

2011 e 2012. O ator possui outros trabalhos que poderiam ser citados, como sua participação 

no espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém (PE) em 2014, entretanto, elegeu-se o 

trabalho desenvolvido na telenovela global. O personagem Ferdinand era segurança e 

comparsa nas tramas da vilã Tereza Cristina (Christiane Torloni) pela qual nutria a 

expectativa de uma relação sexual/amorosa. Durante toda a novela o personagem vai 

                                                           
149 Outro ator escolhido pela mesma instituição para Campanhas do Instituto de Educação Boas Novas (IEBN), 

que oferta Educação Básica, também é apresentado por referências a trabalhos na Rede Globo: “Já o ator 

Bernardo Mesquita ficou conhecido por ter interpretado o par romântico de Sasha no filme ‘O Mistério de 

Feiurinha’. Ele foi escolhido entre mais de 6 mil candidatos na promoção ‘Procura-se um Príncipe’, do Programa 

TV Xuxa, em 2009” (Campanhas publicitárias FBN. http://www.fbnovas.edu.br/campanhas-publicitarias-fbn-2/ 

Acesso 30/07/2015).  

http://www.fbnovas.edu.br/campanhas-publicitarias-fbn-2/
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gradativamente passando da imagem de gato sarado de praia para vilão imoral e cruel, morto 

no último capítulo pela própria Tereza Cristina.  

 
Figura 11: Campanha publicitária da FBN 2015 

 

 

 
 

Fonte: http://www.fbnovas.edu.br/campanhas-publicitarias-fbn-2/. Acesso em 21/08/2015.  

 

A Faculdade Boas Novas é uma instituição vinculada às ADs e, portanto, atrai, 

principalmente, o público pentecostal. Assim, questionamos quais os motivos da escolha do 

ator global e porque a alusão ao papel de vilão imoral na telenovela das 21h? Uma das 

possibilidades de resposta pode ser pela audiência dessa telenovela superada apenas pela 

Avenida Brasil que foi ao ar na sequência, ou pelo interesse em atrair a atenção do público 

não evangélico para a campanha publicitária. Independente das justificativas, o fato é que, à 

medida que nas ADs aceleram o processo de midiatização, os discursos indicam tensões na 

constituição da identidade ascética desse grupo. Quanto mais se apropriaram das lógicas de 

funcionamento das mídias, as ADs foram flexibilizando suas regras e seus costumes, hoje 

muito diferentes das primeiras décadas do século XX. 

Nesse contexto, também, reconhecemos, de certo modo, a crescente pentecostalização 

da televisão brasileira não apenas pela produção das igrejas. Mais do que produzir programas 

evangelísticos, a aparição do pentecostal na TV se desdobrou no surgimento de um novo 

público consumidor. Essa parcela da população, inserida no quadro de telespectadores, afeta 

as condições e as gramáticas de produção, bem como as condições e as gramáticas de 

reconhecimento do discurso midiático por esse grupo que passou a se perceber de modo 

distinto na sociedade. 

 

 

http://www.fbnovas.edu.br/campanhas-publicitarias-fbn-2/
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5.3.1 Proibição da TV dos anos 1957-1975 

 

No início da década de 50, quando a TV foi trazida ao Brasil, a Cruzada Nacional de 

Evangelização dinamizava o campo pentecostal com megaeventos evangelísticos em 

auditórios e tendas itinerantes. Enquanto isso, as ADs na época faziam pregações em 

pequenos grupos nas feiras livres, praças e pontos de ônibus, distribuindo folhetos, além do 

evangelismo individual indo nas casas das pessoas. O assunto da nova mídia alcançou os 

assembleianos, apesar de não alcançar ainda, na época, o público de seu evangelismo: era 

muito caro adquirir um aparelho de TV nos primeiros anos de transmissão no Brasil. A 

chegada da TV e a colocação de aparelhos em lugares públicos, de alguma forma, 

repercutiram entre os crentes das principais metrópoles do país.  

Nos anos 50 se discutia a chegada da TV em todo o país, embora os aparelhos de TV e 

sua produção se concentrassem, na maioria, no eixo São Paulo – Rio de Janeiro. Em 1957, o 

Brasil estava vivendo a implantação do ambicioso Plano de Metas do governo de Juscelino 

Kubitschek cujo lema de campanha foi a aceleração do desenvolvimento do país: “50 anos em 

5 anos de mandato”. As transformações econômicas, políticas e culturais seguiam a euforia da 

corrente nacional-desenvolvimentista de caráter liberal sob a perspectiva de superação do 

subdesenvolvimento brasileiro. Grandes investimentos estrangeiros foram aplicados para a 

industrialização do país, sobretudo, no setor automobilístico. O incentivo à industrialização 

intensificou o setor de publicidade que já havia se consolidado no rádio e que via na televisão 

um espaço promissor de incentivo ao consumo. 

Em 1957, o Brasil já contava com 10 emissoras de TV e se iniciou o processo de 

transmissão para o interior de São Paulo. As igrejas pentecostais brasileiras ainda não 

produziam na televisão150, diferentemente do que acontecia nos Estados Unidos: “Em 1954, 

Oral Roberts começou o uso pioneiro da televisão para um ministério pentecostal, ao 

transmitir suas cruzadas nacionais em tendas” (ARAÚJO, 2014, p. 841). As transmissões ao 

vivo das filas para cura chamaram a atenção nos Estados Unidos. No ano seguinte, o pregador 

lançou programa semanal na TV americana onde popularizou o fenômeno da cura divina 

como um traço da cultura religiosa pentecostal: 

 

O mais significativo impacto de Roberts no cristianismo norte-americano 

deu-se em 1955, quando ele iniciou um programa de televisão nacional e 

semanal que levou suas cruzadas de cura divina para dentro dos lares de 

milhões, aos quais jamais havia sido exposta a mensagem da cura. Por meio 

                                                           
150 Registra-se como programa evangélico pioneiro na TV brasileira o Fé para hoje, apresentado pelo pastor 

Alcides Campolongo, da Igreja Adventista no Rio de Janeiro, em 1962.  
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deste programa, a mensagem da cura divina foi literalmente alçada da 

subcultura pentecostal do cristianismo americano para a sua mais ampla 

audiência na história (ARAÚJO, 2014, p. 745). 

 

Por meio dos missionários e dos líderes internacionais do movimento pentecostal, as 

ADs no Brasil tinham conhecimento do que se passava nos EUA, inclusive, porque havia 

relação econômica por meio da CPAD que recebeu investimentos de norte-americanos. As 

ADs também já sabiam do impacto do movimento das tendas milagrosas que, na época, 

percorriam as cidades brasileiras da região Sudeste. Assim, prevendo o uso em breve da TV 

pelos grupos pentecostais brasileiros em emergência: 

 

Em 1957, sete anos após as primeiras transmissões da TV brasileira, a 

Convenção Geral das Assembleias de Deus, reunida na AD de Belo 

Horizonte (MG), debateu o uso da televisão pelos crentes assembleianos. Os 

convencionais decidiram-se pela proibição, sob pena de exclusão dos crentes 

que assistissem ou possuíssem o aparelho (ARAÚJO, 2014, p. 843).  

 

A produção de programas na TV nem foi cogitada, sua proibição ficou implícita diante 

da proibição do acesso. O temor da concorrência em ascensão no campo pentecostal se 

revestia nos discursos dos pastores de uma luta contra a imoralidade anunciada pela televisão, 

desse modo reforçavam o asceticismo assembleiano. 

Cerca de 20 emissoras operavam no Brasil em 1960, quando, por utilização do 

videoteipe (VT), a TV passou a ser transmitida para outras capitais que foram criando novas 

emissoras. O VT melhorou muito a qualidade da programação que perdeu seu caráter de 

improvisação das transmissões ao vivo. Dois fatos marcam o início da década, a inauguração 

de Brasília, nova capital federal, e a primeira viagem do homem ao espaço, em 1961, com o 

russo Yuri Gagarin, acontecimentos bastante televisionados. Além disso, a década vivia a 

revolução sexual iniciada em 1962 com o advento da pílula contraceptiva. Essas 

transformações transmitidas pela TV intensificaram os debates nas ADs. 

Os debates ultrapassaram os espaços da CGADB, chegavam às reuniões e aos cultos 

em todo país com ênfase nos malefícios da TV, principalmente, quanto à capacidade de 

roubar o tempo dos crentes. O Mensageiro da Paz, na 2ª quinzena de agosto de 1962, p. 6, 

publicou um artigo escrito pelo pastor João Pereira de Andrade Silva, jornalista, diretor e 

escritor na CPAD, no qual reforça a decisão da CGADB em 1957: 

 

Um dos assuntos resolvidos pela Convenção foi o uso da “televisão”. Vários 

pastores expuseram à Convenção a inconveniência do uso de “Televisão” 

pelos crentes, mal que está penetrando sorrateiramente, na igreja, - o pior, 

são os “defensores intransigentes” a proclamarem as “grandes vantagens”. 

Estudando o assunto, e tendo em vista a preservação da doutrina seguida 
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pelas Assembleias de Deus, no Brasil, desde o princípio, e responsabilidade 

que têm os Obreiros no sentido de manter rigorosa vigilância ao rebanho do 

Senhor, guardando-o de modernismos perniciosos resolveu a Convenção: 

a) nenhum Cooperador poderá adquirir “televisão”, caso o fizer será 

suspenso da Cooperação e o seu caso seja tratado pelo Ministério; 

b) que os obreiros proíbam aos crentes o uso de “televisão” e bem assim a 

compra, ficando sujeito a disciplina aquele que, avisado, desobedeça aos 

conselhos e recomendações; 

c) que a Convenção ao tomar as deliberações acima, visa resguardar o 

rebanho de Deus, dos efeitos negativos sobre a vida espiritual dos crentes 

que, infelizmente, têm adquirido “televisões”. (SILVA, MP, agosto/1962. In 

SANTANA, 2013) 151.  

 

Apesar da proibição publicada em 1957, o artigo de 1962 traz indícios de que os 

crentes estavam adquirindo o aparelho de TV. Nessa época não havia ainda programas 

evangélicos na televisão, então a preocupação não era ainda pela concorrência religiosa, mas a 

programação secular, por isso reforçava a preservação da doutrina. O artigo demonstra os 

esforços em resistir à aceleração do processo de midiatização da sociedade que se reforça com 

o consumo dos produtos midiáticos, alterando as práticas e o modo de vida. Um empenho 

bastante complexo para um grupo de religiosos, cuja religiosidade nasceu e se proliferou da 

apropriação dos dispositivos midiáticos.   

Entre 1965 e 1967, o canadense Robert McAlister da Igreja de Nova Vida apresentava 

o primeiro programa pentecostal na TV brasileira, entrevistando pessoas com testemunhos de 

milagres, orando e sugerindo que o telespectador colocasse a mão sobre a tela (ARAÚJO, 

2014, p. 844). A repercussão desse tipo de evangelismo, via televisão, provocou no 

pentecostalismo uma nova dinâmica que afetou todo o movimento. Conforme discutimos no 

capítulo anterior, era a religião do contato, possível com o desenvolvimento dos dispositivos 

de midiatização do tempo que acionaram o contato ocular como novo componente da semiose 

social. 

Embora não apareça nos registros da história oficial das ADs, encontramos na 

biografia do missionário assembleiano Bernhard Johnson Jr152 aproximação entre seu 

ministério e a religião do contato: criou a Cruzada Boas Novas (1964-1995), seguindo a 

                                                           
151 AD Ministério do Belenzinho: proibição da TV. http://mariosergiohistoria.blogspot.com.br/2013/03/ad-

ministerio-do-belenzinho-proibicao.html. Acesso em 10/08/17. 
152 Nascido na Califórnia veio para o Brasil com 9 anos de idade. Quando cursava o quarto ano da Faculdade de 

Engenharia no Instituto Canon de Lavras (MG), largou tudo e foi para os Estados Unidos, onde se formou em 

1953, pastoreou igrejas e fez cruzadas evangelísticas. Em 1957, voltou ao Brasil para pastorear igrejas no sul de 

Minas Gerais, fundou a Convenção Estadual das ADs daquele estado (vinculado a CGADB). Em 1964, fundou a 

Cruzada Boas Novas ou Cruzada Bernhard Johnson, da qual resultou em 225 eventos no Brasil e em mais de 70 

países. Em 1976, criou o projeto da EETAD - Escola de Educação Teológica das ADs (Campinas-SP) que em 

1979 lançou o Curso Básico de Teologia. Em 1987, fundou a FAETAD - Faculdade de Educação Teológica das 

ADs, em Campinas. Nesse ano, a CGADB deu-lhe o título de Conselheiro Vitalício da CPAD. 
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mesma metodologia das tendas itinerantes; escreveu o livro Como receber a cura divina, 

publicado pela CPAD (1995); possuía dois programas semanais na Rádio Clube de Varginha 

(MG) e um programa de televisão na década de 60: “Na década de 60, manteve um programa 

evangelístico na televisão, intitulado Palavras de Vida, sendo o pioneiro do evangelismo 

televisivo nas Assembleias de Deus brasileiras” (ARAÚJO, 2014, p. 404).  

Não encontramos registros nas atas oficiais sobre esse programa que seria o primeiro 

das ADs na TV brasileira. O silêncio quanto a essa iniciativa e outros não ditos no histórico 

da denominação funcionam como mecanismo de manutenção da unidade doutrinária nacional, 

ou seja, o imaginário de soberania e manutenção das decisões da CGADB também compõem 

o processo de identificação assembleiana. Como anunciar no MP, órgão de imprensa oficial, 

um programa de TV das ADs nos anos 60 quando a igreja proibia incisivamente o uso dessa 

mídia, excluindo membros pelo simples fato de adquirir o aparelho? Bernhard Jonhson foi 

pastor da AD em Divinópolis (MG) de 1957 a 1961, quando passou a ser pastor em Varginha 

(MG). Apesar dos silêncios, impostos pela proibição, que significam negar a realidade, havia 

assembleiano, em plena década de 60, produzindo na TV e outros consumindo. Enfim, os 

fluxos da produção e do consumo da programação de TV aconteciam à revelia das decisões da 

CGADB que, no caso do Pastor Bernhard Johnson Jr., fez vistas grossas, pois não há nenhum 

indício de que sofreu qualquer punição, ao contrário, recebeu congratulações pela CGADB 

em 1985.  

A Ditadura Militar (1964) implantou uma política de incentivo ao desenvolvimento da 

TV brasileira que estimulou a fabricação nacional de aparelhos de TV, barateando o preço dos 

aparelhos, e tornou disponíveis empréstimos a juros baixos para a população adquirir 

aparelhos de TV, criando, em 1968, lei que permitia o crédito para compra em até 36 

prestações (JAMBEIRO, 2001, p. 78-79). Nesse contexto de incentivos a adquirir o aparelho 

de TV, muitas críticas à programação da TV eram temas de artigos no Mensageiro da paz, 

como no escrito por Horácio da Silva, intitulado O Pecado de Sodoma:  

 

Chegou-nos ao conhecimento que na madrugada de segunda para terça-feira 

de carnaval, entre 2 e 3 horas, a TV Globo focalizou por várias vezes o que 

não podemos mencionar, tal a sua desmoralização, (...) Quantos que se 

dizem cristãos, deixaram-se (...) pela concupiscência dos olhos e fizeram 

como a mulher de Ló, olharam pra traz, olharam para o mundo através do 

aparelho televisor e entristeceram o Espírito Santo de Deus, assistindo a 

tanta desmoralização e insulto ao Deus dos céus e da terra [...] profanando 

seus próprios lares com as cenas expostas pela televisão durante a orgias da 

festa da carne, festa do Diabo (SILVA Jr., MP, Set. 1968). 
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O discurso indica que os fiéis estavam olhando o mundo através do aparelho televisor, 

ou seja, aponta que alguns fiéis estavam adquirindo aparelhos de TV apesar das orientações 

institucionais. A desmoralização das imagens do carnaval é a justificativa para que se 

mantenham afastados da televisão, uma postura ascética diante do mundo. Interessante é que, 

embora numa escala de tempo maior que na era da internet, o discurso televisionado e 

proibido circulava entre os fiéis direta ou indiretamente.  

Diante desse cenário, a plenária da CGADB, em novembro de 1968, lança a questão: 

“É lícito ao crente possuir televisão em sua casa?”. A pergunta não foi sobre assistir TV, mas 

sobre possuir o aparelho em casa. A possibilidade de possuir um eletrodoméstico e o sucesso 

dos televangelistas norte-americanos na programação brasileira pressionavam a CGADB para 

que rediscutisse a decisão de proibir a TV nos lares assembleianos. Dois meses antes da 

reunião da CGADB, o MP, de setembro de 1968, publicara uma página inteira sobre a 

Campanha Nacional de Boas Novas, do pastor Bernhard Johnson Jr. Na publicação citou a 

cobertura da mídia local à cruzada realizada em Uberlândia (MG), inclusive falou da emissora 

de TV, onde evangelistas assembleianos debateram com evangélicos de outras igrejas os 

temas sexo, álcool e entorpecentes. 

Da reunião de 68 da CGADB saíram recomendações aos fiéis de que não assistissem à 

TV e proibiram os pastores e obreiros de possuírem o aparelho em casa. A Resolução da 

CGADB gerou polêmicas entre alguns pastores que discordaram da decisão, um deles foi o 

Pastor João Trigueiro da Silva, do Pará, que na época constava seus 80 anos, mas que havia 

publicado artigo em defesa do bom uso da TV, inclusive como meio de evangelismo. Seu 

artigo O cristianismo de Cristo, no qual defende o bom uso da TV pela igreja foi publicado 

pelo MP em junho de 1968, ou seja, antes da reunião da CGADB realizada em novembro 

daquele ano, que deliberou o seguinte: 

 

Considerando os efeitos maléficos que os programas de televisão têm 

causado à comunidade evangélica, principalmente à família, a Convenção 

geral resolveu aprovar a seguinte proposta: 

1) Os pastores e evangelistas da Assembleia de Deus no Brasil não devem 

usar aparelhos televisores; 

2) Os que já a possuem, devem desfazer-se delas até a próxima Convenção; 

3) Os obreiros devem recomendar às igrejas que se abstenham do uso de 

televisores;  

4) Que os que possuem desfaçam-se dos mesmos a fim de evitar a 

suspensão (DANIEL, 2004, p. 399). 

 

Em pleno Regime Militar que criara política de incentivo ao uso da TV, as ADs 

lançaram mão da recomendação às igrejas de se abster, conforme o enunciado 3 da Resolução 
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de 68 citada acima, evitando a proibição explícita, a fim de não provocar mal-entendidos. 

Entretanto, na prática, o acesso era proibido. Em 1971, a situação volta a ser citada na reunião 

da CGADB que aprovou a proposta do Pastor Gilberto Malafaia de criar uma comissão para 

tratar do assunto. Em 1973, a comissão inicialmente deu a palavra ao pastor Joaquim 

Marcelino que testemunhou uma experiência de abandono do uso da TV por membros da AD 

de Santo André (SP)153, em seguida o pastor Roberto Montanheiro disse: “esta Convenção 

deve dizer ‘Não’ à TV e ‘Sim’ à doutrina”. Outros falaram e acusaram pastores de possuir o 

aparelho, o pastor João de Oliveira Carneiro rechaçou tanta oposição à TV e disse que 

aconteceu igual ao rádio em 1937, “o pastor Paulo Leivas Macalão disse que desde suas 

visitas a outros países tem notado que ‘os melhores programas são os mais imorais’” 

(DANIEL, 2004, p. 423-424). A resolução de 1968 havia gerado disciplinamentos, ou seja, 

afastamentos e suspensões do rol de membros da igreja daqueles que possuíam o aparelho de 

TV, obrigando fiéis a se desfazerem dos televisores. 

Após a exposição da comissão específica para tratar do assunto154 e do debate de tom 

bem exaltado, aconteceu uma votação com o seguinte resultado: “a Convenção resolveu, por 

maioria absoluta de votos de seus membros presentes, condenar o uso de TV pelos perigos 

espirituais que ele produz” (DANIEL, 2004, p. 424). Outra comissão foi designada para 

estudar o caso de quem possuía aparelho de TV na época. As resoluções da CGADB eram 

sempre publicadas no MP, entretanto, a de 1973 que condenava o uso da TV foi dispensada, 

pois no dia após a votação, o pastor Altomires Sotero da Cunha155 alertou do risco em se 

manifestar publicamente contra a TV quando o Governo incentivava a compra do aparelho e 

às empresas de teletransmissão. O Brasil estava em plena Ditadura Militar, as ADs 

mantinham distância de qualquer rusga política. Não houve publicação no MP, mas a 

proibição à TV foi amplamente divulgada nos púlpitos das congregações.  

Em 1974, outro programa pentecostal surge na televisão brasileira Encontros de Paz 

dirigido pelo Pastor Carlos Alberto de Quadros Bezerra, da Igreja do Evangelho 

Quadrangular.  O surgimento, nos anos 60, de outras igrejas pentecostais pelo movimento da 

                                                           
153 O Pastor Marcelino da Silva já havia feito uma entrevista ao Mensageiro da Paz (n. 01, jan. 1969. p. 2), na 

qual falara sobre essa experiência: “– Que pensa o irmão do mundanismo? E quanto ao uso da televisão? – 

Acho-o perigoso e ameaçador da doutrina. Uma vitória que tenho tido é que os irmãos têm reduzido o uso da 

televisão. Estive 3 anos orando ao Senhor para saber a vontade dEle sobre o uso da televisão e o Senhor 

respondeu, porque entre 70 famílias que possuíam televisão atenderam aos nossos rogos e hoje apenas 3 famílias 

ainda resistem ao Senhor, apesar de terem sido grandemente castigadas. Quando comecei a agir o povo começou 

a vender seus televisores com a maior das facilidades e alegria”.  
154 Nenhuma das fontes de pesquisa publicou ou comentou o conteúdo do relatório da Comissão sobre a TV. 

Solicitamos por e-mail à secretaria da CGADB o acesso ao relatório, mas não obtivemos retorno. 
155 Em 1973 era Diretor Geral da CPAD, mas antes de ser pastor, Altomires Sotero Cunha serviu à Marinha do 

Brasil, foi também empresário bem-sucedido e Deputado Federal eleito em 1986.  
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renovação de igrejas tradicionais foi debate na CGADB, em 1975, pois grupos renovados 

buscavam se aproximar das ADs. A preocupação dos líderes em reforçar uma identidade que 

distinguisse os grupos renovados dos assembleianos foi o principal assunto. Como a 

fundamentação teológica é a mesma para todos, reforçou-se o processo de identificação pelos 

usos e costumes a fim de se distinguirem dos demais grupos pentecostais. Nesse contexto, a 

CGADB em 1975 aprova oficialmente a primeira156 Resolução que estabelece normas gerais 

de usos e costumes para todas as ADs do Brasil (Resolução completa no Anexo nº 03b). A 

imprensa pentecostal criou uma unidade na fundamentação teológica nesse campo religioso 

no Brasil, mas as regras de Usos e Costumes tiveram por objetivo distinguir as ADs dentro 

desse campo. A Resolução Convencional da CGADB de 1975 sobre Usos e Costumes ficou 

conhecida como a Resolução de Santo André.  

Após a oficialização do primeiro resumo das normas morais dos assembleianos, na 

mesma reunião realizada em 1975 na cidade de Santo André (RJ), iniciou-se um debate sobre 

os televangelistas, pois em 1974 houve uma polêmica quando no MP (nº 08) trouxera uma 

nota anunciando transmissão nacional pela Rede Tupi de uma série de pregações do famoso 

norte-americano Billy Graham: “A nota dizia também que muitos crentes iriam receber seus 

amigos e vizinhos para assistirem as pregações, e algumas igrejas tinham planos para colocar 

aparelhos de televisão no próprio templo e convidar todos para assistirem juntos” (ARAÚJO, 

2014, p. 846).  

O diretor de Publicações da CPAD, pastor João Pereira de Andrade e Silva, publicou a 

nota Sobre Televisão no MP (nº 1/1975), na qual explicou o ocorrido, afirmou que cabia à 

Comissão de TV da CGADB se pronunciar a respeito do fato e negou o objetivo de estimular 

os fiéis das ADs a comprarem ou usarem “o citado instrumento de divulgação”. O caso do 

televangelista Billy Graham foi citado na reunião da CGADB em 1975, o debate teve diversas 

falas, algumas em defesa aos televangelistas. O pastor Paulo Leivas Macalão concluiu 

ressaltando aspectos negativos da televisão, usando a mesma argumentação apresentada na 

norma recém-aprovada de que o uso da televisão fazia mal à saúde: “esses aparelhos têm 

trazido uma contribuição negativa para a vida da igreja, tanto no aspecto espiritual como 

também no físico de cada crente” (DANIEL, 2004, p. 439). Entre os anos 75 a 80 diversos 

televangelistas pentecostais se destacaram na televisão brasileira: 

 

 

 

                                                           
156 Desde a fundação da igreja várias normas se estabeleceram, mas nem todas eram gerais ou elaboradas pela 

CGADB, sobre esse processo demos notas no capítulo 3. 
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Quadro 05: Televangelistas pentecostais na TV brasileira 1975 a 1980 

 

 

Televangelistas Programa Período - Emissora 

Billy Graham Cruzada no Estádio do 

Maracanã 

1974 

RR Soares  O Despertar da Fé (IURD) 

Programa da Igreja Internacional 

da Graça 

1977-1980 / TV Tupi (RJ) 

1982- 

Rex Humbard e Maude Aimee Programa Hex Humbard 

(exibido nas manhãs de 

domingo) 

1978-1985 / TV Piratini, 

Canal 5 (RS); TV Tupi 

(RJ); TVS (atual SBT) 

Pat Robertson Clube 700 (exibido de segunda a 

sexta) 

1979-1980 / TV Tupi; 

Rede Manchete 

Bernhard Johnson Jr.  Palavras de Vida (ADs) 

Palavras de Vida (ADs) 

Década de 60 

1980-1987 

Jimmy Swaggard (dublado pelo 

pastor presbiteriano independente 

Manuel Simões Filho) 

- 

Cruzada no Estádio do 

Maracanã 

1979 

1987 

Edir Macedo  O Despertar da Fé (IURD) 1980-1989 / Rede 

Bandeirantes (SP, RJ, PR e 

PE) TV Itapuã (BA) 
 

Fonte: Elaborado pela autora, informações de Araújo (2014).  

 

O sucesso do evangelismo pentecostal na televisão se deu por compatibilidade entre as 

gramáticas usadas por esses pregadores e as lógicas das mídias, ou melhor, os pentecostais 

encontraram na apropriação da televisão condições ideais para a produção do pentecostalismo 

midiatizado. Acostumados a produzir os espetáculos nas tendas, os pregadores pentecostais 

dominaram com eficiência os mecanismos do espetáculo televisivo. No polo do 

reconhecimento, um público cristão encantado com o show midiático. Enfim, nenhuma outra 

forma de religiosidade se integrou tão bem ao universo da televisão brasileira como o 

pentecostalismo.  

 

Dois bons motivos vindos do Exterior, porém, afetaram a prática pentecostal 

a respeito do assunto. Um primeiro foi consequência da visita de Billy 

Graham ao Brasil em 1974. Esse evangelista chegou a lotar o Estádio do 

Maracanã, e foi antecipado em sua visita por programas de televisão 

destinados aos evangélicos e aos pentecostais, estimulando-os a participarem 

ativamente da campanha. Um segundo motivo se deveu à entrada no Brasil 

de televangelistas norte-americanos, alguns deles pentecostais e pregadores 

da própria Assembleia de Deus nos EUA. Um deles, Rex Humbard (1919-

2007) colocou no ar o seu programa, aqui no Brasil em 1978, que continuou 

a ser apresentado até 1985 (CAMPOS, 2008, p. 15).  
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5.3.2 Produção e reconhecimento da TV a partir dos anos 80 

 

A década de 80 foi um período de transformações no Brasil, na televisão e na religião. 

Na reunião da CGADB, em 1981, o assunto televisão não apareceu oficialmente, entretanto, o 

tema evangelização surgiu como maior necessidade da igreja, sobre o qual o Pastor Bernhard 

Johnson Jr., que já apresentava programa na TV desde os anos 60, disse:  

 

As maiores necessidades das Assembleias de Deus no Brasil são preservar a 

agressividade evangelística que a tem caracterizado no país; levar a sério a 

possibilidade da situação mudar, não havendo a recepção do público em 

geral ao Evangelho; e preservar a doutrina que tem trazido crescimento à 

obra (DANIEL, 2004, p. 479).  

 

A possibilidade de a situação mudar, citada pelo pastor, dizia respeito ao cenário 

político no qual se encontrava o país: enfraquecimento do Regime Militar, diversas greves e 

manifestações. Com o retorno dos anistiados (1979), dirigentes e militantes comunistas, 

crescia o boato de que a igreja seria perseguida caso o comunismo tomasse o poder:  

 

Com a legalização dos partidos comunistas em 1985 (Partido Comunista 

Brasileiro, criado em 1922 e tornado ilegal em 1946, e Partido Comunista do 

Brasil, criado por dissidência do primeiro, em 1962), grupos evangélicos 

temiam a potencialização da ameaça comunista e uma consequente 

perseguição religiosa (CUNHA, 2017, p. 37). 

 

Os televangelistas pentecostais, alguns assembleianos, continuavam fazendo sucesso, 

apesar das decisões da CGADB. Sem nenhuma mudança de postura oficial quanto ao uso da 

TV, dois programas assembleianos estreiam em 1981: (1) Renascer, apresentado pelo Pastor 

Silas Malafaia da AD da Penha (RJ); e (2) Boas Novas no Lar, da AD de Belém (PA). Nessa 

década, se destacou na televisão brasileira o norte-americano, da AD dos EUA, Jimmy 

Swaggart que fazia parte da CGADB com título de membro de honra concedido em 1987 em 

sua vinda ao Brasil. Em 1985 a reunião da CGADB, em Anápolis (GO), teve parte do evento 

transmitido pelo programa Bom dia, Anápolis da TV Tocantins. Nesse mesmo encontro, 

Bernhard Johnson Jr. foi homenageado com uma placa e recebeu agradecimento por ter 

fornecido equipamento para gravações de entrevistas pela CPAD que começara a fazer 

pesquisa da história da igreja. O que havia mudado, entre 1975 e 1985, que provocara essa 

transformação da postura da CGADB? Por quatro décadas as ADs mantiveram-se contrárias 

ao uso da TV e de repente, em 1985, a reunião da CGADB era transmitida em um programa 

de TV.  
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A novidade era a presença de pregadores (neo)pentecostais brasileiros na televisão, 

sobretudo de Edir Macedo, que junto a RR Soares, dissidentes da Igreja Nova Vida do pastor 

canadense McAlister, fundaram a Igreja Universal em 1977. Edir Macedo assumiu a direção 

da Igreja e do programa Despertar da Fé em 1980 e RR Soares retorna à TV após dois anos 

pela Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada logo após sua saída da IURD. Mais que a 

presença dos televangelistas brasileiros, o tipo de religiosidade que começou a ser ofertado e 

consumido por esses programas157 contribuiu para que as ADs se engajassem na produção 

televisiva.  

Outro elemento decisivo para que as ADs começassem a produzir na televisão foi seu 

envolvimento na política do país a partir de 1981158. Durante o regime militar, a igreja não se 

manifestou institucionalmente, mas apoiava o governo: “Alguns pastores, inclusive, da 

Assembleia de Deus, fizeram cursos na Escola Superior de Guerra (ESG) e na Associação de 

Diplomados desta, a ADESG” (CAMPOS, 2002, p. 183). O clima de tensão política159 pelo 

enfraquecimento do Regime Militar e pela articulação de manifestações grevistas promove 

pela primeira vez o tema política nas pautas das reuniões da CGADB, em 1981, quando 

decretou o Dia Nacional de Jejum e Oração “em favor das autoridades e do povo brasileiro” 

(DANIEL, 2004, p. 475). Nesse mesmo encontro tratou-se do combate à legalização160 do 

aborto no Brasil e aprovou-se a seguinte proposta: “Toda a igreja no Brasil será mobilizada na 

luta contra a legalização do aborto, e também será exigido o apoio dos parlamentares a essa 

causa” (DANIEL, 2004, p. 478).  

Pela primeira vez questões de cunho político-sociais entram na pauta institucional das 

ADs e citam a necessidade do apoio parlamentar. Ainda na reunião geral da CGADB, em 

1981, decidiu-se que o pastor ou evangelista que desejasse exercer carreira política deveria 

afastar-se da função ministerial. Em 1982 foi eleito como deputado federal José Fernandes 

                                                           
157 Pentecostais de base na teologia da prosperidade (neopentecostais) se lançaram na TV: Miguel Ângelo, 1985, 

funda na TV e no rádio a Igreja Cristo Vive; em 1886, em Goiás foi a Comunidade Sara Nossa Terra; em 1992, a 

Igreja Renascer em Cristo, em 1998, a Igreja Mundial do Poder de Deus, dentre outras. 
158 Antes da década de 80, poucos assembleianos se aventuraram na política: O maior destaque foi o Pr. Antonio 

Torres Galvão, eleito deputado estadual em Pernambuco duas vezes (1946-1950), e como Presidente da 

Assembleia Legislativa assumiu por alguns meses o governo do estado após morte do governador Agamenon 

Magalhães em 1952.  
159 As greves do ABC paulista contaram com outros profissionais além dos metalúrgicos, como professores, 

bancários, funcionários públicos, jornalistas, operários da construção civil, médicos, lixeiros e outras categorias. 

Em 1980, uma nova greve em São Bernardo do Campo contou com apoio da população. O governo estava 

enfraquecido, mas a repressão aos manifestantes foi dura, com prisões, mortes e intervenções nos sindicatos mais 

ativos. As manifestações contribuíram muito para o fim do Regime Militar no Brasil, em 1985. 
160 A legalização do aborto foi uma das principais lutas da Segunda Onda do feminismo no país (pós-1975). Em 

janeiro de 1980 uma clínica de aborto (RJ) foi denunciada com a prisão de duas mulheres, isso provocou grande 

manifestação e ampla repercussão, foi a primeira vez no país que mulheres reivindicaram em público o direito ao 

aborto. 
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(Partido Democrático Social - PDS), da AD do Amazonas, mas ainda não se tratava de um 

projeto articulado pelas lideranças da igreja. Nessa campanha eleitoral, a IURD lançou 

candidatos institucionalmente projetados e ingressaram os pentecostais na política do país. 

Em 1985 um dos pontos de pauta da reunião geral da CGADB foi o “posicionamento 

das ADs em relação às agressões da sociedade aos princípios da ética cristã”. Notamos uma 

ressignificação às agressões e perseguições, pois antes eram sinais escatológicos, da volta de 

Cristo e, portanto, propícios a acontecer. No contexto de redemocratização, ser crente 

pentecostal, evangelizar, não é suficiente, a religiosidade requer, agora, uma militância 

política: 

 

A redemocratização trazia consigo a revitalização dos movimentos sociais 

que também tinham pautas para a nova Cosntitituição Cidadã e que 

buscavam a ampliação de direitos às chamadas minorias: mulheres, 

homossexuais, indígenas, negros (e com estes, suas religiões). Estes grupos 

apresentavam temas como a legalização das drogas, direito ao aborto, ao 

casamento homossexual, ao casamento como contrato civil. A defesa de 

moral cristã, da família e dos bons costumes, passava a ser vista como 

missão das igrejas evangélicas na esfera da política partidária e um lema 

surge no segmento “irmão vota em irmão” (CUNHA, 2017, p. 37). 

 

O encontro da CGADB, em 1985, foi o início do envolvimento planejado das ADs 

com a política eleitoral. Daí em diante surge todo um trabalho de conscientização política pelo 

MP, livros, folhetos e nas igrejas. Foram eleitos 13 deputados federais das ADs. O governo de 

Sarney (1985) doou estações de rádio e canais de TV como moeda para atrair aliados 

evangélicos, dentre eles os pentecostais se destacaram pelo interesse na mídia (BAPTISTA, 

2007, p. 213). Em 1987, dos 13 deputados federais eleitos pelas ADs oito compareceram à 

reunião da CGADB onde articularam a criação da Frente Parlamentar Evangélica. Desde 

então, o acesso à televisão deixou de ser polemizado pelas lideranças. A apropriação da TV 

pelos assembleianos reconfigurou todo o discurso ascético. Na medida em que o crente 

produz e consome a TV enquanto espaço de reconhecimento do evangelho e de outros 

discursos se inclui enquanto integrante do mundo, ou seja, da vida terrena, se posiciona 

enquanto cidadão que não mais nega o mundo, podendo transformá-lo. 

Enfim, a reunião de 1985 da CGADB marca duas importantes mudanças de 

posicionamento das ADs na sociedade brasileira: a produção oficial das ADs na televisão 

nasce concomitantemente ao envolvimento na política do país, lançando e elegendo 

assembleianos para cargos políticos. Depois de 85, outros programas das ADs surgem na TV. 

Em 1987, o pastor Waldemar Oliveira, da AD de Altamira (PA) iniciou o programa O Novo 

Despertar na TV Altamira, afiliada da Rede Bandeirantes. No ano seguinte, a AD de Manaus 
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(AM) estreou Espaço Bíblico apresentado pelo Pr. Samuel Câmara. Nessa década, a AD 

Betesda de Fortaleza (CE) lança um programa com o Pr. Ricardo Gondim (ARAÚJO, 2014, 

p. 848-849).  

Entre 1988 e 1989, as ADs de todo mundo se reuniram nos EUA, de onde lançam o 

Década da Colheita, projeto evangelístico para os anos 90. Em 1990, a comissão nacional do 

Década da Colheita apresentou na reunião da CGADB o projeto nacional com 18 

orientações/objetivos que especificavam várias ações, citando inúmeros meios de divulgação, 

uso da mídia, mas omitindo o termo televisão. Nessa reunião surgiu o tema Usos e Costumes, 

pois a última Resolução proibia o uso da TV, mas o debate foi adiado para futuros encontros. 

Nesse ano, a AD de Foz do Iguaçu (PR) lança o programa de TV A Bíblia em seu lar  

Em janeiro de 1993, a AD de Manaus (AM) comprou a Rede Brasil Norte de Rádio e 

Televisão, que passou a se chamar Rede Boas Novas (RBN). Dias após a compra o Pr. 

Samuel Câmara da AD de Manaus, em reunião da CGADB, “lançou a proposta de as 

Assembleias de Deus montarem uma rede de televisão, mas alguns pastores ocuparam a 

tribuna para proporem um voto de repúdio à Assembleia de Deus no Amazonas e a Samuel 

Câmara por estarem introduzindo televisão na igreja” (ARAÚJO, 2014, p. 849). O assunto 

televisão era um dos temas mais polêmicos nos encontros oficias de líderes das ADs, não pelo 

evangelismo, mas, principalmente, pelo acesso à programação não religiosa. O Encontro de 

Líderes das ADs (ELAD) ocorrido em 1994 teve como principal tema a televisão: “era grande 

a expectativa de que o resultado daquele encontro seria a proibição de igrejas Assembleias de 

Deus veicular programas nas emissoras de TV e também proibir aos membros das 

Assembleias de Deus o uso nos lares” (ARAÚJO, 2014, p. 849). O debate ficou inconcluso, 

protelando decisões para encontros futuros.  

Em 1994 a AD de Belém (PA) compra a TV Guajará que passou a ser afiliada à Rede 

Boas Novas. Em 1995, quando na reunião da CGADB fez-se um balanço das metas 

estabelecidas para o Década da Colheita, o assunto da TV foi levantado, embora não apareça 

explicitamente nas atas, há registros do debate acirrado sobre Usos e Costumes, cujas normas 

envolvem, além de outros aspectos, a televisão (DANIEL, 2004, p. 578). Em 1996, a 

Convenção Estadual das ADs em Santa Catarina lança o programa Novo Dia na TV Barriga 

Verde. Nesse ano, na Rede Manchete, aconteceram as primeiras transmissões para todo país 
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do Programa Movimento Pentecostal promovido pela CGADB que nesse período solicitou ao 

Ministério das Comunicações uma rádio e um canal de TV161.  

Em 1997, através do satélite Jesus Sat da Rede Boas Novas da AD do Amazonas, os 

cultos da CGADB foram transmitidos ao vivo pela TV. Não se levantou a polêmica questão 

da proibição aos fiéis, entretanto, no evento se enfatizou o potencial evangelizador da 

televisão, divulgando o Programa Movimento Pentecostal e a solicitação feita ao Ministério 

das Comunicações. Dias após aconteceu o ELAD e o tema sobre os meios de comunicação 

voltou a ser debatido, mas sem um parecer definitivo quanto a autorização dos fiéis ao acesso 

à televisão.  

A reunião geral da CGADB em 1999 não tratou do tema, deixando para o 5º ELAD, 

no mesmo ano, esse e outros temas polêmicos tais como eutanásia, hermafroditismo, luta 

armada, homossexualidade, aborto e doação de órgãos.  Para o tema Usos e Costumes se criou 

uma comissão que, ao invés de optar por construir novas normas, atualizou a resolução de 

1975, em que uma das normas refere-se à proibição do uso da televisão. A Resolução 

atualizada foi publicada em junho de 2000 na Revista Obreiro162 e não no MP, como de 

prática nas ADs. O texto da comissão trata-se das mudanças como uma atualização de 

linguagem (conforme apresentado no capítulo 3).  

Em 2011, na CGADB, a TV volta a ser centro das atenções e resultou numa 

atualização da Resolução do ELAD de 1999. A última atualização foi publicada no 

Mensageiro da Paz N°. 1.512/maio de 2011163, conforme apresentamos no capítulo 3. A 

atualização manteve os pontos já existentes com acréscimo da seguinte norma: “Os Ministros 

das Assembleias de Deus deverão orientar seus fiéis quanto aos programas veiculados na TV 

brasileira ou em qualquer outro de imagem e som, os quais venham provocar distorções 

litúrgicas e confusões teológicas”. É uma norma destinada aos ministros para que orientem os 

assembleianos a filtrar o consumo de programas religiosos na TV. A criação de uma norma 

específica sobre o consumo de programas religiosos reforça o estado de disputa que há, 

principalmente, no meio pentecostal, onde o mercado é bastante concorrido. Para 

compreendermos melhor os sentidos das mudanças e atualizações nas normas, organizamos 

no quadro abaixo os trechos sobre o uso da TV (os textos completos das Resoluções de 1968, 

1975, 1999, 2011 estão nos Anexos 03 a, b, c, d, respectivamente): 

                                                           
161 “Em 2001, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi anunciada somente a concessão de emissoras 

de rádio em todas as regiões do país para a Convenção Geral (CGADB) administrar por meio da Fundação 

Evangélica de Comunicação (Funec)” (ARAÚJO, 2014, p. 850). 
162 Publicação da CPAD destinada a líderes das ADs. 
163 http://cristoemmente.blogspot.com.br/2011/07/ad-divorcio-e-usos-e-costumes.html acesso 10/08/17.  

http://cristoemmente.blogspot.com.br/2011/07/ad-divorcio-e-usos-e-costumes.html
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Quadro 06: Resoluções da CGADB sobre a televisão 

 
 

Resolução de 1957 “Os convencionais decidiram-se pela proibição, sob pena de exclusão dos 

crentes que assistissem ou possuíssem o aparelho” (ARAÚJO, 2014, p. 

843). 

Resolução de 1968  “Considerando os efeitos maléficos que os programas de televisão têm 

causado à comunidade evangélica, principalmente à família, a Convenção 

geral resolveu aprovar a seguinte proposta: 

1) Os pastores e evangelistas da Assembleia de Deus no Brasil não 

devem usar aparelhos televisores; 

2) Os que já a possuem, devem desfazer-se delas até a próxima 

Convenção; 

3) Os obreiros devem recomendar às igrejas que se abstenham do uso de 

televisores; 

4) Que os que possuem desfaçam-se dos mesmos a fim de evitar a 

suspensão.” (DANIEL, 2004, p. 399).  

Resolução de 1973 “A Convenção resolveu, por maioria absoluta de votos de seus membros 

presentes, condenar o uso de TV pelos perigos espirituais que ele produz” 

(DANIEL, 2004, p. 424). 

Resolução sobre Usos e 

Costumes, de 1975.  

“Imbuída sempre dos mais altos propósitos, ela, a Convenção Geral, 

deliberou pela votação unânime dos delegados das igrejas da mesma fé e 

ordem em nosso país, que as igrejas se abstenham do seguinte: (...) 

7) Uso de aparelho de televisão – convindo abster-se, tendo em vista a 

má qualidade da maioria dos seus programas; abstenção essa que 

justifica, inclusive, por conduzir a eventuais problemas de saúde” 

(DANIEL, 2004, p. 438-439). 

Atualização da 

Resolução sobre Usos e 

Costumes, em 1999. 

“Quanto aos oito princípios da resolução, uma maneira de colocar numa 

linguagem atualizada é: [que as igrejas ADs se abstenham de] 

(...) 5) Mal uso [sic] dos meios de comunicação: televisão, Internet, rádio, 

telefone (I Co 6.12 e Fp 4.8).” (DANIEL, 2004, p. 581). 

Ratificação da 

Resolução sobre Usos e 

Costumes, em 2011. 

(Acréscimo de um 

tópico) 

Que as igrejas se abstenham de: (...) 

5) Mal uso [sic] dos meios de comunicação: televisão, Internet, rádio, 

telefone (1 Co 6.12; Fp 4.8); (...) 

7) Os Ministros das Assembleias de Deus deverão orientar seus fiéis 

quanto aos programas veiculados na TV brasileira ou em qualquer outro 

de imagem e som, os quais venham provocar distorções litúrgicas e 

confusões teológicas (MP N° 1.512/maio 2011).  
 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

O eufemismo em recomendar às igrejas que se abstenham do uso de televisores, usado 

pela primeira vez na resolução de 1968, serviu para que as ADs se apresentassem em 

conformidade com a política do governo militar. Entretanto, possibilitou aos membros das 

ADs a interpretação de que poderiam possuir o aparelho. Incentivados pela política 

governamental da época que favorecia a compra do aparelho, os poucos assembleianos que 

tinham condição financeira adquiriram o aparelho de TV. Em 1973, a Resolução sobre TV 

exigiu dos assembleianos que possuíam o aparelho que se desfizessem do mesmo, a exemplo 

dos crentes de Santo André (SP), conforme declarou o pastor Joaquim Marcelino da Silva. Foi 
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uma decisão tão arbitrária a ponto de nem ser publicada no MP para não ferir a boa imagem 

que as ADs prezavam em ter com o governo164 que naquele momento flexibilizava a compra 

do aparelho. Em 1975, a norma novamente adota o verbo abster ao invés de proibir e justifica 

alegando que o acesso à TV faz mal à saúde, ou seja, uma justificativa racionalizada, não 

espiritualizada. 

O termo mal grafado com a letra l, conforme aparece na Resolução de 1975, pode ser 

interpretado como uma falha, erro de ortografia ou de digitação. Entretanto, apresenta-se 

como um deslizamento de sentido, uma metáfora165, pois a resolução (Anexos 03c) utiliza-se 

da variedade culta da língua, o que não justifica o equívoco gramatical. Os termos mau e mal 

na variedade linguística da escrita possuem significados distintos. O termo mal possue três 

significados que não se enquadrariam na construção da norma: (1) advérbio de modo, usado 

como contrário de bem; (2) substantivo com sentido de doença, tristeza, desgraça, tragédia (o 

mal); (3) conjunção temporal com o sentido de quando, por exemplo, “Mal cheguei, o 

telefone tocou”.  

O termo mau é adjetivo, contrário de bom, determina os substantivos, por isso seria a 

forma gramaticalmente e semanticamente adequada na escrita da norma: [que as igrejas ADs 

se abstenham de (o)] Mau uso dos meios de comunicação. A paráfrase166 se estrutura na 

substituição dos termos, ao acionar a memória discursiva do termo que aparece escrito no 

enunciado: Mal. Esse termo faz alusão aos efeitos maléficos, citados na Resolução de 1968 e 

se remete ao discurso religioso pentecostal da luta do bem contra o mal. Assim, temos 

sentidos sobrepostos: 

 

1. [que as igrejas ADs se abstenham de (o)] MAL = (uso dos meios de comunicação) 

2. [que as igrejas ADs se abstenham de (o)] (MAU USO dos meios de comunicação) 

 

A substantivação de Mal no primeiro enunciado concentra uma única possibilidade de 

efeito de sentido, ou seja, o mal (na figura cristã: o diabo) que, nesse caso, se apresenta no uso 

dos meios de comunicação, principalmente na TV, rechaçada ao longo da história das ADs. 

Esse mal, conforme percebemos no histórico apresentado, não se refere à produção na 

                                                           
164 No livro História da Convenção Geral das Assembleias de Deus, Silas Daniel (2004) cita episódios de envio 

de telegramas e cartas saudando as autoridades políticas, inclusive o presidente da República.  
165 “Uma espécie de repetição vertical, em que a própria memória esburaca-se, perfura-se antes de desdobrar-se 

em paráfrase” (PÊCHEUX, 2010, p. 53). 
166 “Os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o 

dizível, a memória. A paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes 

formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está ao lado da estabilização” (ORLANDI, 2005, p. 36).  



205 

televisão, mas, sobretudo, ao acesso do crente à TV. Nesse sentido, se conserva o discurso 

que demoniza a TV. O enunciado de número 2 carrega duas possibilidades de sentido: o mau 

uso se opõem ao bom uso, ou seja, existe um uso que traz benefícios. Dessa forma, rompe-se 

com os sentidos anteriores, assume-se um uso pelos assembleianos e a possiblidade de bom 

uso da TV.  

A atualização da resolução (1999) não se limita à linguagem, como aponta o 

documento, diz respeito à mudança no modo de vida do assembleiano, buscando acompanhar 

o processo de midiatização da sociedade. De 1957 até 1999 há explícita a determinação para 

que os fiéis se afastem da TV. A partir de 1999, o documento recomenda que o crente se 

abstenha do (mal) mau uso. Assim, há uma declaração institucional que trata do uso da 

televisão pelos assembleianos sem que haja antes uma liberação oficial dessa prática. O não-

dito não pode ser compreendido como uma falha, a existência da TV nos lares assembleianos 

se efetivou longe das normas institucionais, quando as ADs passaram a produzir na TV, 

principalmente a CGADB, a partir de 1985.  

 

Quadro 07: Produção assembleiana na TV antes de 1999 

 

 

Programa Igreja/ministério Apresentador/Pastor Ano 

Palavras de Vida  AD em Minas Gerais Bernhard Johnson Jr. Anos 60  

Palavras de Vida  AD em Minas Gerais  Bernhard Johnson Jr. 1980-1987 

Boas Novas no Lar AD de Belém do Pará Firmino Gouveia  1981 

Impacto/Renascer  AD da Penha (RJ) Silas Malafaia 1981-1996 

Transmissão da 

Reunião Geral 

CGADB em Anápolis (GO) Parte do evento transmitido 

pelo programa Bom dia, 

Anápolis da TV Tocantins. 

1985 

O Novo Despertar AD de Altamira (PA) Waldemar Oliveira de 

Carvalho 

1987 

Espaço Bíblico AD Manaus (AM) Samuel Câmara 1988 

Programa na TV 

Cidade 

AD Betesda em Fortaleza (CE) Ricardo Gondim Anos 80 

A Bíblia em seu lar AD de Foz do Iguaçu (PR) Israel Sodré  1990–1997 

Rede Boas Novas 

de Rádio e TV 

AD de Manaus (AM) comprou a 

Rede Brasil Norte de Rádio e 

Televisão, afiliada da TV 

Manchete.  

Samuel Câmara e membros 

da AD de Manaus 

1993 - 

TV Boas Novas AD de Belém do Pará comprou a 

TV Guajará – Canal 4 

Firmino Gouveia e membros 

da AD do Pará 

1995 -  

Novo Dia AD em Santa Catarina Antônio Siqueira 1996 

Movimento 

Pentecostal 

CPAD/CGADB José Wellington, Ronaldo 

Rodrigues, Antônio Dionízio 

1996 - 

Vitória em Cristo AD da Penha (RJ)  Silas Malafaia 1997 -  
 

Fonte: Elaborado pela autora, informações de Araújo (2014). 
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A produção de programas de TV das ADs invalidou a proibição do aparelho do diabo 

nos lares dos fiéis: “Apesar das preocupações de seus líderes e da permanência das proibições, 

a televisão emplacou de vez dentro dessas igrejas, tanto que os dirigentes mudaram de postura 

em relação aos seus interesses internos” (CORREA, 2013, p. 120). A Resolução de 1999 que 

oficialmente autoriza o bom uso da TV possui um texto com maior fundamentação, cita vários 

textos bíblicos e outras fontes de pesquisa, esclarece que os costumes não comprometem o 

crescimento das ADs e trata do relacionamento amistoso com os demais grupos 

(neo)pentecostais (Anexo 04), mas não traz norma restringindo o consumo dos programas de 

TV desses outros grupos. Essa norma aparece em 2011, com título de ratificação, ou seja, 

confirmando as normas já existentes, entretanto, inserindo outra para os ministros usarem 

como mecanismo de oficialização do discurso contra programas religiosos com distorções 

litúrgicas e confusões teológicas. Essa ratificação diz respeito à confirmação de disputas entre 

lideranças. Vale lembrar que essas disputas atravessaram todo o processo de midiatização das 

ADs no Brasil, da apropriação da imprensa à televisão, e, mais recente, nas mídias digitais. 

Na atualização na Resolução de 1999, a citação de versículos bíblicos vinculados às 

normas foi o mecanismo para fundamentar a mudança de postura quanto à TV. No caso da 

norma sobre a TV (Princípio nº 5 da Resolução de 1999 – Anexos 03c), os dois versículos167 

exortam sobre o domínio das coisas que destroem a santidade, para isso se abstendo de tudo 

que não seja verdadeiro, puro, virtuoso, louvável, honesto. A citação dos versículos pretende 

uma interdiscursividade com objetivo de reforçar o sentido negativo do acesso do crente à 

TV, principalmente, porque não há uma exemplificação ou conceituação do que seria o mau 

uso de que trata a Resolução. Os programas seculares eram alvos na interpretação do mau uso. 

No entanto, a partir de 2011, o mau uso estendeu-se aos programas religiosos que provocam 

distorções litúrgicas e confusões teológicas, incluindo os programas também pentecostais e 

assembleianos. 

O processo de midiatização das ADs se constitui com discursos moralistas como 

mecanismo de controle de grupos de fiéis em prol da manutenção de lideranças no poder. 

Esses efeitos de sentido interpenetram o modo como os assembleianos reconhecem a 

televisão, se materializam em outros dizeres que apontam a TV, sobretudo, alguns programas 

e canais, enquanto inimigos da comunidade evangélica e da família cristã. Embora 

                                                           
167 “Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não 

me deixarei dominar por nenhuma” (I Coríntios 6:12); “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o 

que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há 

alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai” (Filipenses 4:8). 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/6/12
http://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/4/8
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advertências sobre a internet circulem nos discursos assembleianos, o acesso à TV continua 

polêmico para esses religiosos.  

 

5.4 PENTECOSTALIZAÇÃO DA TV / POLITIZAÇÃO DOS CRENTES: INTERFACES 

DA MIDIATIZAÇÃO NAS ADS 

 

De todos os programas das ADs na TV o mais antigo no ar é o do Pr. Silas Malafaia, 

desde 1981, chamou-se Impacto, depois Renascer, antes de ser Vitória em Cristo. Famoso no 

meio pentecostal e no público em geral por conta da linguagem popular e escrachada usada 

pelo apresentador, também pelas declarações polêmicas sobre homossexualidade, aborto, 

política, moral etc. O Programa Voz das Assembleias de Deus, apresentado pelo líder da igreja 

no Pará e diretor da RBN, Pr. Samuel Câmara, foi por algum tempo transmitido na Rede TV 

aos sábados, onde também era exibido o Programa Movimento Pentecostal, apresentado por 

Carla Ribas, que trazia mensagens do Pr. José Wellington, ex-presidente da CGADB168.  

Por conta da visibilidade das comemorações do centenário das ADs brasileiras169, em 

2011, os três programas estavam no ar, em exibição nacional. Atualmente o programa da 

CGADB é veiculado na internet e o de Samuel Câmara na Rede Boas Novas. Esses três 

programas nasceram de pastores ligados à CGADB, pois somente a partir de 2010 o Pr. 

Malafaia rompe com a Convenção e funda a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. 

Atualmente o programa Vitória em Cristo continua aos sábados na Rede TV e na Rede Band. 

Alencar (2013, p. 271-272), ao tratar dos três programas170 destaca o fato de não se unirem, já 

que o objetivo seria o mesmo, o evangelismo: 

 

Os três são modernos. Estéticos e economicamente modernos, mas 

conservadores. A verdadeira causa da dissensão entre os mesmos não é 

teológica, doutrinária ou ideológica, mas econômica. Todos os programas 

oficialmente objetivam a “evangelização”, mas, na verdade, são programas 

de vendas de produtos, são polishops – na pior e na melhor acepção da 

palavra; ambos têm projetos político-financeiros e todos eles estão ricos 

(ALENCAR, 2013, p. 273). 

 

                                                           
168 O Pr. José Wellington foi eleito sucessivas vezes para presidente da CGADB desde 1988 quando assumiu 

primeira vez ao cargo. Teve como principal rival nas eleições o Pr. Samuel Câmara (presidente da RBN). Em 

2017, o filho de José Wellington ganhou a eleição contra Samuel Câmara e sucede ao pai no cargo. Em 

31/10/17, Samuel Câmara solicita desligamento da CGADB.  
169 A CGADB fez uma programação comemorativa e a Igreja- mãe (AD de Belém do Pará), liderada por Samuel 

Câmara fez outra totalmente distinta, ou seja, disputavam a atenção dos crentes para as festas daquele ano.  
170 Programa Movimento Pentecostal, com o Pastor José Wellington; Programa A Voz das Assembleias de Deus, 

com o Pastor Samuel Câmara; Programa Vitória em Cristo, com o Pastor Silas Malafaia. 
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As distinções entre os programas são de caráter econômico e de interesses políticos 

também. A falta de atualização na regulamentação legal171 das mídias no país contribui para a 

utilização comercial com publicidade de produtos e eventos nos espaços dos programas 

religiosos na TV. Assim, é possível dizer que alguns desses programas provoca distorções 

litúrgicas e confusões teológicas ao apelar à argumentação religiosa para negar o objetivo 

econômico na produção assembleiana midiatizada. O Pr. Samuel Ferreira da AD do Brás, 

Ministério de Madureira, apresenta na Rede TV, o programa Palavra de Vida. O Ministério 

de Madureira na figura de pastores como Paulo Macalão representava a ala, na CGADB até 

década de 80, que mais resistiu à produção e o acesso à TV pelos fiéis, atualmente os pastores 

de Madureira são bastante modernos, sobretudo, midiáticos.  

A RBN (AD do Amazonas) concentra maior parte da produção de TV das ADs: TV 

Boas Novas Manaus (AM) e TV Boas Novas Porto Velho (RO) possuem 88 registros de 

retransmissoras em vários estados e diferentes regiões do país, segundo dados do Projeto 

Donos da Mídia172 (sobre a RBN ver Anexos 07). A TV RBN tem programas de estudos 

bíblicos, pregações, cultos, conta com gêneros variados para públicos evangélicos em geral, 

com faixa etária e interesses distintos: crianças, mulheres, jovens, quem gosta de esportes, 

música gospel e atualidades. Desde 1993, com a aquisição da RBN, a produção na televisão 

pelos assembleianos vem se tornando cada vez mais profissional, um dos resultados desse 

processo é a Faculdade Boas Novas (FBN) que oferta cursos de formação na área de 

comunicação desde 2005. “Ao ingressar na esfera pública geral, os veículos religiosos são 

julgados pelos mesmos critérios profissionais aplicados a outros meios de comunicação, 

incluindo sua capacidade de utilizar a tecnologia e os gêneros midiáticos de forma apropriada 

e interessante” (HJARVARD, 2014a, p. 140). 

Os programas de TV das ADs representam nas figuras de seus apresentadores as 

maiores fragmentações da denominação no Brasil, todas por conta de poder político e 

econômico: (1) Pr. Samuel Ferreira do Ministério de Madureira que foi desligado da CGADB 

em 1989, principalmente, por se implantar em territórios onde existiam outras ADs vinculadas 

à Convenção; (2) Pr. Silas Malafaia pediu desligamento da CGADB em 2010, por 

divergências políticas internas; (3) Pr. José Wellington e seu rival de eleições da CGADB, Pr. 

Samuel Câmara, presidente da RBN. São símbolos da disputa entre conservadores e liberais, 

                                                           
171 O Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei nº 4.117, é de 27 de agosto de 1962 - alterado pelo Decreto-

Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967.  
172 Projeto do Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação (Epcom), criou banco de dados sobre veículos 

de comunicação, abrangendo rádios (inclusive as comunitárias), televisão aberta e por assinatura, revistas e 

jornais. Relacionou também as retransmissoras de televisão. http://www.vermelho.org.br/noticia/41986-1. 

Acesso em 10/08/2017. 

http://www.vermelho.org.br/noticia/41986-1
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entre ADs do Sul e do Norte, dentre outros binarismos do conflito de poder institucionalizado 

que atravessou o processo de midiatização das ADs. Essas fragmentações diversificaram e, de 

certo modo, expandiram as ADs, ao mesmo tempo em que estimularam o crescimento de 

outras (neo)pentecostais, como a IURD: 

 

Se as ADs desde seu início fossem uma igreja única, com caixa único, 

teriam, muito antes da IURD e similares, comprado canais de TV, Rádio e 

adquirido uma força midiática superior a qualquer igreja. Mas o fascínio 

individual de cada líder e cada grupo ministerial por seu próprio poderio 

midiático sempre foi maior que a unidade da igreja. Se uma TV, rádio, 

editora, gravadora, ou mesmo apenas um programa é uma evidência de 

força, não seria, portanto, mais óbvio que essa igreja unida efetivasse isso 

como uma comprovação de seu poder para a sociedade? Já que a justificativa 

da presença na mídia é a evangelização, então, por que não unir forças na 

evangelização nacional? A verdade é que essa presença midiática é muito 

mais uma demonstração de um poder simbólico; é uma luta de poderes e de 

poderosos (ALENCAR, 2013, p. 244). 

 

Até os anos 80 a expansão da fé se dava pela presença dos templos nos territórios 

ocupados pelas camadas mais simples da população, nos espaços rurais e nos subúrbios dos 

centros urbanos: favelas, morros, becos, vielas e ruas. Atualmente, a luta pela ocupação do 

território, motivo da dissidência do Ministério de Madureira, deu lugar à luta pelo poder 

midiático na qual pastores tornam-se celebridades; a mensagem evangelística se transforma 

em bandeira de um ativismo que envolve vários setores da sociedade, dentre eles, 

principalmente, a política. A politização assembleiana compreende um processo 

interpenetrado pela midiatização, pois a possibilidade de produção na mídia, sobretudo, na TV 

é facilitada com a política. Do mesmo modo, a apropriação às logicas da mídia facilitou a 

politização assembleiana.  

Essa fase contemporânea do processo de midiatização, principalmente, por que 

resultou na politização das ADs, aproxima esses pentecostais clássicos dos neopentecostais 

quanto à luta pelo poder, mas com algumas diferenças. Distinguiram-se no modo como se 

apropriaram dos dispositivos midiáticos, se distinguiram quanto à teologia da prosperidade, 

mas se integram na articulação política em prol da defesa de posicionamentos moralistas 

conservadores. Essa articulação é um novo mecanismo de unidade pentecostal que se pauta, 

sobretudo, nos princípios da moralidade que, segundo esses religiosos, são ameaçados. 

Apesar de a religiosidade atravessar esses princípios morais, a defesa os apresenta como 

valores laicos, portanto, dignos de pauta eleitoral.  

As transformações citadas nesse capítulo, afetadas e moldadas em concepções de 

moral em processualidades, vão modificando também o modo como os assembleianos 
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reconhecem os discursos midiáticos. Observar esse reconhecimento é possível a partir da 

análise dos efeitos de sentido na circulação discursiva: “Estudar a circulação é produzir 

inferências possíveis (questões e proposições) sobre os valores (des)construídos socialmente a 

partir dos usos e práticas relacionáveis às interações com os dispositivos midiáticos” 

(FERREIRA, 2013, p. 142). Nessa instância, o lugar de analista, que nos constitui, busca ler 

as ofertas do telejornalismo na própria perspectiva e construção discursiva assembleiana. 

Sobre o modo como acionamos essa construção discursiva trataremos no capítulo a seguir. 
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6. CIRCULAÇÃO DISCURSIVA COMO LUGAR DE PESQUISA: 

TELEJORNALISMO NA DINÂMICA INDIVIDUAL-FAMILIAR DOS 

ASSEMBLEIANOS 

 

Pensando a mídia como prática discursiva, produto de linguagem e processo 

histórico, para poder apreender o seu funcionamento é necessário analisar a 

circulação dos enunciados, as posições de sujeito aí assinaladas, as materialidades 

que dão corpo aos sentidos e as articulações que esses enunciados estabelecem com 

a história e a memória (GREGOLIN, 2007, p. 13). 

 

Esta pesquisa tem um caráter qualitativo e recorre à abordagem interpretativa 

adotando princípios abdutivos na tentativa de análise da circulação do discurso telejornalístico 

em dizeres de fiéis das Igrejas Assembleias de Deus (ADs). O conceito de abdução é utilizado 

em pesquisas acadêmicas, principalmente, na Semiótica e nas Ciências da Comunicação, 

trata-se de noção desenvolvida por Charles Sanders Peirce173: “O movimento de abdução, ao 

partir dos indícios, requisita, para o seu fechamento, regras interpretativas, sem as quais pode 

derivar para um formato indutivo” (FERREIRA, 2012, p. 168). Portanto, os princípios 

abdutivos, em nosso trabalho, diz respeito à etapa do esforço tentativo de compreender o 

funcionamento das lógicas de midiatização na circulação discursiva. Segundo Lopes (2012, p. 

155), “a pesquisa que se define como interpretativa desde a etapa de definição do objeto já 

fixa em seus objetivos ir além da descrição, antecipando as operações que deverá desenvolver 

de acordo com o modelo teórico escolhido”. 

Para ultrapassar a descrição, analisar os desvios e acoplamentos de sentidos na prática 

discursiva, materialidade na qual buscamos construir o corpus da pesquisa, é preciso um 

modelo teórico que considere os processos de interação na constituição discursiva. No 

capítulo 4, demos nota da seleção da Escola Latino-americana de estudos sobre Midiatização, 

sobretudo, os postulados do argentino Eliseo Verón e do brasileiro Antonio Fausto Neto por 

compreenderem a articulação entre os estudos da mídia e os estudos do discurso. Esses 

pensadores, ao formularem uma percepção não linear da comunicação, elaboram uma 

compreensão nova a respeito do modo como os discursos circulam. 

A circulação discursiva, em nosso estudo, se constitui enquanto lugar de pesquisa, pois 

é a “instância da interdiscursividade” (FAUSTO NETO, 2010). Para compreender melhor 

esse lugar, faz-se necessário retomar as transformações da noção de sociedade dos meios para 

sociedade em vias de midiatização, pois essa ressignificação conceitual propõe pensar a 

                                                           
173 Filósofo e um dos mais brilhantes pensadores norte-americanos (1839-1914) deixou contribuições em 

diferentes áreas do conhecimento: lógica, semiótica, astronomia, matemática, teoria e história da ciência. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
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comunicação longe das construções canônicas que se centram, sobretudo, na linearidade e 

numa certa simetria entre os lados (produção/reconhecimento). Nesse sentido, em seus 

estudos, Verón (1997) sistematiza a Midiatização em esquema que associa os 

agentes/interlocutores em redes de inter-relações não lineares representadas por setas duplas: 

 
Figura 12: Esquema da semiose da midiatização  

 

 

 

  

 

 

 

 
Fonte: Verón, 1997, p. 15. 

 

O esquema veroniano apresenta a inter-relação entre as instâncias da sociedade em 

midiatização: a mídia é uma instituição/campo social na centralidade entre as demais, 

representadas pelas instituições (representantes dos campos sociais) e atores-indivíduos que 

compõem a sociedade. As setas duplas indicam a não linearidade do processo de 

midiatização, quer dizer, as instituições, os indivíduos e a mídia se afetam mutuamente. A 

letra C designa os coletivos de interpretantes em construção nas complexas relações entre as 

instâncias afetadas pelas lógicas da mídia (VERÓN, 1997, p. 14).  Quatro “zonas de 

interpenetração” dessas relações são estabelecidas: 1. A relação da mídia com as 

instituições/campos sociais. 2. A relação da mídia com os atores sociais. 3. A relação das 

instituições/campos sociais com os atores sociais. 4. A mídia afetando às relações entre as 

instituições/campos e os atores sociais. O modo como as instituições (mídia e campos sociais) 

se afetam indicam a midiatização em curso na sociedade, os vínculos (sentimentais, 

familiares, etc.) entre os atores individuais também são modificados pelo funcionamento da 

mídia (VERÓN, 1997, p. 15). Por essas zonas de interpenetração se realizam as articulações e 

as diferenças: interfaces entre oferta e apropriações de discursos (FAUSTO NETO, 2010, p. 

63). 

Nos capítulos 4 e 5 priorizamos observar como os fenômenos midiáticos afetaram e 

foram afetados pelo universo do campo religioso pentecostal, mais especificamente, pela 

instituição Assembleias de Deus no Brasil. Essa relação, representada na zona C1, sofre os 

efeitos radiais das demais zonas de interpenetração, como também afetam as interfaces entre 
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oferta e apropriações de discursos nas demais zonas. A partir desse capítulo, com a análise do 

corpus, voltaremos o olhar à zona C4, na qual se apresentam afetações múltiplas entre mídia, 

especificamente telejornalismo, e práticas discursivas dos atores sociais vinculados ao campo 

pentecostal institucionalizado pelas ADs. Os efeitos de sentido indicam o modo como as 

relações entre esses religiosos e o campo pentecostal passam a ser interpenetradas pelas 

lógicas das mídias, bem como apontam as afetações dessas interpenetrações no campo 

midiático. Enfim, nas zonas de interpenetração ocorrem a circulação, no sentido que 

apreendemos em nossa pesquisa, que proporciona investigar nos discursos de assembleianos 

os desdobramentos da midiatização na cultura religiosa, dimensionando o funcionamento 

desse processo na sociedade em geral. 

Conforme observamos no esquema proposto por Verón (1997), nas zonas de 

circulação é onde se apreende o funcionamento da midiatização, pois nelas é possível 

observar a (re)estruturação de práticas de instituições/campos sociais entranhadas nas lógicas 

midiáticas. É na instância da circulação discursiva que se torna possível observar as posições-

sujeito174, os efeitos de sentido e suas articulações com a história e a memória. Fausto Neto 

em suas obras (2010, 2011) trata do trabalho analista como possibilidade para entender o 

funcionamento discursivo na ambiência da midiatização, tanto na esfera da produção, da 

recepção, quanto da circulação (FAUSTO NETO, 2011, p. 39). 

Fausto Neto (2010) destaca uma transformação no conceito de circulação, antes, na 

perspectiva da sociedade dos meios, uma espécie de zona insondável, intervalo ou passagem. 

Em seguida, com a concepção emergente de sociedade em vias de midiatização, a circulação 

passou a ser conceituada nas interfaces entre produção e reconhecimento, no lugar de seus 

contornos delimitados: “A soberania das gramáticas – em produção e em reconhecimento – 

perde suas marcas discursivas de fronteiras” (FAUSTO NETO, 2010, p. 61). Os escritos de 

Véron (1996), final da década de 70, já tratavam da circulação como lugar da produção 

discursiva, visível apenas na análise da defasagem entre produção e reconhecimento, ou seja, 

da diferença entre as instâncias comunicativas emergem as pistas das quais se apropriam o 

trabalho do analista: “o aspecto circulação só pode ser tornado ‘visível’ na análise como 

desvio, precisamente, entre os dois conjuntos de traços, os da produção e os do 

                                                           
174 “A questão crucial para a análise de discurso é a do estatuto do sujeito enunciador, na fala e na escrita, na 

escuta e na leitura: na medida em que ela se alinha entre as disciplinas de interpretação, [grifos do autor] 

colocando em causa a existência de um metadiscurso do sentido sob os discursos, a análise de discurso não pode 

se satisfazer com a concepção do sujeito epistêmico, ‘mestre em seu domínio’ e estratégico em seus atos (face às 

coerções bio-sociológicas); ela supõe a divisão do sujeito como marca da sua inscrição no campo do simbólico” 

(PÊCHEUX, 2011, p. 230). Um ator indivíduo-social, portanto, pode ocupar várias posições-sujeitos produzindo 

ou reconhecendo discursos em circulação. Pela materialidade discursiva se alcança observar o sujeito.  
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reconhecimento. O conceito de circulação não é, de fato, senão o nome desse desvio” 

(VERÓN, 1980, p. 193). Nessa empreitada, o autor esquematiza uma representação da rede 

interdiscursiva, a qual denomina de rede textual histórica: 

 

Figura 13: Rede textual histórica  

 

 

 
Fonte: Verón, 1980, p. 194. 

 

A rede textual histórica já protagoniza a circulação como lugar onde opera a memória 

discursiva175, pois é o que faz nexo entre as operações de produção e as representações do 

processo de reconhecimento que se tornam também operações de produção em novas práticas 

discursivas. A partir dessa compreensão, o novo dispositivo circulatório se estabelece agora 

numa zona de interdiscursos complexos que requer em sua topografia uma nova analítica 

(FAUSTO NETO, 2011). O analista, portanto, deve considerar que, com a dissolução das 

fronteiras entre produção e reconhecimento, “um sistema penetra com suas lógicas no meio e 

esse meio, simultaneamente, insere-se com suas lógicas no sistema fazendo com que ambos se 

influenciem, mutuamente” (FAUSTO NETO; SGORLA, 2013, p. 3).  

A nova analítica é bastante complexa, pois a interpenetração dos sistemas de produção 

e reconhecimento acionam as lógicas de heterogeneidades (FAUSTO NETO, 2010, p. 65). 

Fausto Neto (2016) realiza uma visada histórica dos estudos de Verón desde a abordagem 

sobre Recepção na década de 70 à elaboração dos conceitos de gramática na década de 80, 

alcançando a complexidade dos fenômenos midiáticos atuais. Com a elaboração dos conceitos 

de gramática, Verón formula outro esboço no qual sistematiza a concepção de circulação 

discursiva numa formulação assimétrica entre produção e reconhecimento: 

 

                                                           
175 Segundo Pêcheux (2010, p. 52): “a memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, 

elementos citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição de legível em 

relação ao próprio legível”. 
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Figura 14: A circulação discursiva  
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Fonte: Boutaud & Verón, 2007, p. 169. 

 

O esquema da circulação discursiva, proposto e discutido por Verón, é retomado em 

sua última obra, La Semiosis Social II (2013, p. 293). O esboço apresenta o Discurso/Objeto 

(DO), ou seja, a materialidade que pode ser submetida à análise. Esse discurso é o resultado 

de um dispositivo-técnico (uma pintura, um livro, um filme, uma fotografia, um programa de 

TV, etc), cujas especificidades exigem do analista certas hipóteses (VERÓN, 2013, p. 294). 

Em nosso trabalho, o DO é o discurso dos entrevistados, no qual se estabelecem 

interpretações do discurso telejornalístico endossadas nas noções de moral constituídas na 

religiosidade pentecostal. O discurso objeto, em nossa pesquisa, possui uma Gramática de 

Produção (GP), em certa medida, definida a partir do contrato de leitura (VÉRON, 1980) que 

se estabelece na interação entre a formação discursiva pentecostal e o discurso midiático.  

Esse contrato de leitura se formula em determinadas Condições de Produção (CP) e 

Condições de Reconhecimento (CR) – que envolvem conjunturas distintas por aspectos 

econômicos, sociais, políticos, históricos, religiosos etc. “Del lado del reconocimiento, el 

gráfico esquematiza la no linealidad de la circulación de la semiosis, indicando la necesaria 

pluralidad de gramáticas de reconocimiento del DO (GR¹, GR², GR³... GRn), que exigen, a su 

vez, para su explicación, um reenvío a condiciones de reconocimiento (CR)”176 (VERÓN, 

2013, p. 293).  

Em ambos os polos operam lógicas distintas que indicam a defasagem, ou seja, o 

caráter não linear da comunicação, entretanto, “ao situar o status da circulação como fonte 

desta nova complexidade – a comunicação enquanto um processo afastado do equilíbrio – 

potencializa a noção de divergência, no lugar de defasagem” (FAUSTO NETO, 2016, p. 19). 

Em nossa análise, o corpus se situa justamente onde potencializam divergências e 

acoplamentos, no sentido discutido em Fausto Neto (2016, p. 19), ou seja, na “complexa 

atividade relacional entre sistema {social} e os sistema {sócio-individual}”. Nesse sentido, 

                                                           
176 “Do lado do reconhecimento, o gráfico esquematiza a não linearidade da circulação da semiose, indicando a 

necessária pluralidade de gramáticas de reconhecimento do DO (GR¹, GR², GR³... GRn), que exigem, na sua vez, 

para sua explicação, um reenvio às condições de reconhecimento (CR)” (Tradução nossa).  

DO 
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situamos nossa observação no (entre) lugar em que se articulam as zonas 3 e 4 do esquema de 

midiatização [Figura 15] (VERÓN, 1997), sem desprezar, no entanto, as demais 

zonas/relações desse processo:  

 

Figura 15: (Entre)zona de interpenetração – lugar de observação da circulação  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Verón, 1997, p. 15. 

 

O esquema de midiatização aqui é apresentado com os elementos de nossa 

investigação: as ADs no campo das instituições, o telejornalismo no campo das mídias e os 

entrevistados no campo dos atores individuais. O lugar de pesquisa são as pegadas/indícios 

desviantes capturados como fragmentos da prática discursiva no processo de reconhecimento 

do telejornalismo por fiéis assembleianos. Essa formulação teórico-analítica visa, desse modo, 

observar traços do processo de semisose social no contexto de ressignificação das noções de 

moral pelos pentecostais em interação com o campo midiático. Para alcançar esse lugar, ou 

melhor, os indícios/pegadas que o constituem, foram necessários alguns procedimentos 

metodológicos tentativos dos quais damos nota a seguir. 

 

6.1 DANDO FORMAS AO LUGAR DE INVESTIGAÇÃO: OS PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS  

 

O primeiro procedimento metodológico do qual resultaram os capítulos anteriores foi 

a análise de documentos e publicações oficiais das Assembleias de Deus no Brasil (ADs), 

com o objetivo de mapear a compreensão dos assembleianos sobre a mídia e o processo de 

midiatização da/na instituição. Também buscamos nesse procedimento os dizeres 

institucionalizados que dão configuração ao entendimento desses religiosos sobre moral. Os 

textos oficiais das ADs como atas, resoluções e publicações subsidiam a interpretação da 
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relação entre esses religiosos e a mídia em geral. Em especial, destacamos Resoluções da 

Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil (CGADB) sobre televisão e normas de 

Usos e costumes. Nesta etapa da pesquisa, duas obras de cunho histórico publicadas pela Casa 

Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD) foram importantes: O Dicionário do 

Movimento Pentecostal (2014), de Isael de Araújo, e História da Convenção Geral das 

Assembleias de Deus no Brasil (2004), de Silas Daniel.  

O segundo procedimento volta-se para a observação dos fluxos midiáticos, na qual 

entra em questão a presença da televisão, sobretudo, nas populações das periferias urbanas 

que constituem maior parte do público das ADs. Apesar das novas mídias cada vez mais 

individualizadas, assistir TV, ainda hoje, nessas populações, é um comportamento 

compartilhado no ambiente do lar: ou seja, as casas, em geral, possuem um aparelho de 

televisor que, normalmente, fica localizado na sala de estar. Mesmo nas casas com mais de 

um aparelho, há, geralmente, um na sala de estar que sugere uma recepção compartilhada. 

Essa condição implica que há negociações ou determinações na escolha da programação, 

horários, dentre outros fatores. Nessa conjuntura, observamos que, embora na sociedade 

gradativamente implicada pelos hábitos adquiridos com a mídia de acesso cada vez mais 

individualizado, ainda existem situações de comportamentos compartilhados por diversos 

motivos.  

Nossa escolha observacional tem o reconhecimento como lugar de partida para 

vislumbrar a circulação dos discursos telejornalísticos na Formação Discursiva Pentecostal177 

(FDP). Partimos do pressuposto de que essa circulação é acionada no fluxo adiante 

simultaneamente à ressignificação desses discursos, quando acoplados aos valores e 

conhecimentos que dão corporeidade aos sujeitos em seus processos de identificação religiosa 

e, sobretudo, social.  Para capturar fragmentos do processo de reconhecimento do telejornal, 

tornando possível detectar a produção de sentidos na circulação discursiva, coletamos 

entrevistas de indivíduos pertencentes a núcleos familiares que frequentam às Igrejas 

Assembleias de Deus: “esse método integra uma percepção dos interlocutores da pesquisa não 

                                                           
177 O conceito de Formação Discursiva (FD) foi primeiramente formulado por Michel Foucault: “se puder 

descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os 

objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma 

ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma 

formação discursiva” (FOUCAULT, 2008, p. 43). Pêcheux, por sua vez, absorveu a noção foucaultiana de 

formação discursiva e desenvolveu a sua própria alinhada ao materialismo dialético: “Chamaremos, então, 

formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob 

a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.)” (PÊCHEUX, 

1995, p. 60). 

http://colunastortas.com.br/michel-foucault/
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como seres isoláveis, mas participantes de percursos sociais em universos familiares” 

(COSTA, 2011, p. 87). Pina-Cabral & Pedroso (2005, p. 359) salientam que narrativas de 

família é um instrumento metodológico extraordinariamente útil, pois olhadas em conjunto 

essas histórias revelam modos de relacionamento e de interpretação do mundo em um 

contexto social e histórico. Em nossa pesquisa, tornou-se um procedimento bastante 

interessante tanto para observação dos comportamentos quanto na percepção do entendimento 

que os colaboradores têm sobre moral.  

Nessa empreitada, realizamos 12 entrevistas178 em 4 famílias, ou seja, foram ouvidos 

três membros de cada núcleo familiar. Pretendendo alcançar um grupo mais diverso possível, 

em consideração à expansão sócio-territorial das ADs, buscamos amostragem de núcleos 

familiares residentes em territórios distintos: na capital baiana, Salvador, e em Ipiaú179, cidade 

de pequeno porte no interior do estado da Bahia. Além disso, são famílias residentes em 

bairros distintos de cada município. Foram entrevistadas duas famílias de Ipiaú: a família 

Costa (C) e a família Santos (Sa). Em Salvador, família Gomes (G) e família Souza (So). 

As famílias foram pré-selecionadas por indicação de frequentadores das ADs de cada 

localidade, informantes que apontaram a referência quanto à questão de permanência e 

frequência nas igrejas, bem como quanto ao acesso à televisão, visto que há muitos fiéis que 

até hoje não desenvolveram o hábito de acessar à televisão devido à orientação normativa da 

igreja que proibia o acesso à TV até final dos anos 90. Essas famílias foram visitadas 

previamente a fim de conversa e apresentação sobre objetivos da pesquisa, de agendar horário 

e local para as entrevistas. As visitas ocorreram conforme a rotina de cada colaborador. As 

gravações foram realizadas separadas e individualmente com cada entrevistado. Essa opção 

nos garantiu duas vantagens: recuperar aspectos da história familiar e do cotidiano familiar a 

partir de posições diferentes (mãe, pai, filho, filha, nora) e analisar individualmente o 

processo de reconhecimento do discurso telejornalístico nos dizeres de cada membro: “A 

dinâmica familiar, como intersubjetividade da família, passa fundamentalmente pelo caráter 

de sujeito de cada um de seus membros” (LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, p. 60). 

                                                           
178 Na primeira fase da pesquisa, realizamos 7 entrevistas abertas (sem roteiro) a fim de fazer observações 

prévias quanto ao comportamento de consumo dos produtos da mídia pelos assembleianos em diferentes 

contextos na atualidade. Essas entrevistas não constituem corpus de análise, nem são citadas neste relatório, mas 

nos ajudaram na construção do objeto de pesquisa e em demais aspectos, por exemplo, na escolha e construção 

dos procedimentos metodológicos. 
179 Ipiaú é um município localizado a 355 km de Salvador, situa-se na microrregião cacaueira, tem cerca de 

47.000 habitantes.  
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A coleta das narrativas foi realizada com a técnica de entrevistas semiestruturadas180, 

realizadas no contato direto entre pesquisador e entrevistados, registradas por meio de 

gravador de áudio. Adotamos um roteiro (Apêndice 01) como ponto de partida, induzindo, em 

certa medida, as conversas sobre mídias, religião e comportamentos. Entretanto, não nos 

limitamos ao roteiro no esforço para que os colaboradores se sentissem à vontade na situação,  

 

numa espécie de continum de aquecimento das relações entre o entrevistador 

e o entrevistado. Ou seja, tal como nas sessões de terapia leva um bom 

tempo antes que a relação entre o analista e o paciente atinja um grau de 

identificação em que os conflitos possam ser trazidos à tona, assim também a 

situação de entrevista é marcada por um crescimento na inter-relação que 

permite o acercamento a questões de maior privacidade (LOPES, BORELLI 

e RESENDE, 2002, p. 56). 

 

Nesse propósito, o roteiro das entrevistas começa por questões de identificação pessoal 

e familiar, seguida por perguntas sobre a prática religiosa que inclui moral e costumes. No 

caso dos assembleianos, falar de costumes engloba a mídia em geral, sobretudo, televisão. Por 

fim, o roteiro propõe questões mais específicas sobre o telejornalismo. Apesar de fazer parte 

de núcleo familiar e de possuir elementos em comum, como a religiosidade, cada colaborador 

foi entrevistado como unidade de análise (FAUSTO NETO, 2008, p. 100). Na análise, os 

entrevistados são identificados pela abreviação do sobrenome da família seguido de número 

que os distinguem enquanto posição-sujeito familiar (C1, Sa2, G3...). Como são famílias 

tipicamente tradicionais, os números seguirão a hierarquização das posições dos membros: 1 

representa pai, 2 representa mãe, 3 representa filho ou filha e 4 representa nora.  

O grupo entrevistado é bastante heterogêneo quanto a variáveis como territorialidade, 

idade, profissão, residência, gênero, escolaridade e renda, mas formados por indivíduos 

assembleianos desde a infância ou que frequentam as ADs por mais de 5 anos, que possuem 

aparelho de TV e assistem assiduamente. Não foi requisito às famílias entrevistadas que todos 

seus integrantes fossem membros das ADs, mas os entrevistados são membros batizados e 

ativos nos templos de suas localidades. Também não foram selecionados adolescentes ou 

crianças, visto que estão em fases em que a opção religiosa, na maioria das vezes, é 

determinada pelos pais, assim a faixa etária dos entrevistados varia entre 20 a 60 anos.  

Após a coleta de dados, que é também ato de interpretação, dizeres das entrevistas 

constituem o corpus. Os dizeres selecionados não são segmento, uma etapa ou exemplo do 

processo, neles estão inseridos os aspectos de toda a situação, trazem o ideológico, a 

                                                           
180 As entrevistas são geralmente classificadas como abertas, semiabertas e fechadas, usando, respectivamente, 

de questões não estruturadas, semiestruturadas e estruturadas. 



220 

materialidade discursiva. Logo, esses dizeres nos permitem alcançar regularidades, 

deslizamentos-falhas e acoplagens que acionam os efeitos de sentido, “sem que isso signifique 

desconsiderar teoricamente a questão do poder que perpassa todas as etapas do processo 

comunicativo, da produção ao consumo” (RONSINI, 2011, p. 80). Em nosso trabalho, o 

corpus prioriza os efeitos de sentido da/na circulação dos discursos telejornalísticos pelos 

dizeres dos entrevistados sobre temas da atualidade cujo trabalho de produção de sentido se 

elabora com referências às moralidades que distinguem a FDP nos contextos atuais de 

interação. 

Para análise dos dizeres que compõe o corpus é preciso considerar o funcionamento de 

dois fluxos da relação assembleianos e TV, que se estabeleceram anteriormente: o acesso dos 

fiéis à ambiência da midiatização restrito por discursos de autocontrole e normas 

institucionais; e a oferta midiática das ADs. O modo como esses fluxos se deram moldaram, 

em certa medida, a constituição do telespectador assembleiano. Logo, seus dizeres são 

afetados pela memória desses fluxos, ou seja, trata-se de um reconhecimento interpenetrado 

pela religiosidade, principalmente, por uma memória discursiva que atravessa e ressignifica os 

discursos do telejornalismo na leitura dos fiéis. 

Esta etapa do trabalho é um estudo da circulação dos discursos telejornalísticos pelos 

dizeres de religiosos pentecostais, desse modo, a observação opera em outra temporalidade 

distinta daquela em que se deram os contatos com os telejornais, ou melhor, trata-se da 

“emergência de um outro texto e que certamente não se trata daquele que se originou no 

encontro que eles (os receptores) estabeleceram com as emissões. Deles separados por dias ou 

meses” (FAUSTO NETO, 2008, p. 98). Portanto, as condições de produção do discurso 

objeto (DO) na circulação podem ser pensadas em sentido amplo e em sentido estrito181. Em 

sentido amplo, temos a carga sócio-histórico-ideológica do discurso religioso em 

acoplamentos e divergências com a carga sócio-histórico-ideológica dos discursos 

telejornalíticos. Em sentido estrito, temos a formulação dos dizeres nas entrevistas como zona 

de contato na qual detectamos as pegadas que nos permitem alcançar os efeitos de sentido das 

acoplagens e divergências. 

Fausto Neto (2008) atenta para as várias defasagens na realização da atividade 

discusiva, no entanto, afirma que “é no âmbito deste território, o da circulação – marcado por 

indeterminações e por dinâmicas complexas – que são gerados sentidos não sabidos, 

                                                           
181 “O primeiro, expressa as relações de produção, com sua carga sócio-histórico-ideológica. O segundo, diz 

respeito às condições imediatas que engendram a sua formulação.” (FLORÊNCIO et al, 2009, p. 65). Ver 

também em Orlandi (2005, p. 30). 
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previamente” (FAUSTO NETO, 2008, p. 99). Embora sejam sentidos não sabidos 

previamente, são sentidos interpenetrados por uma memória discursiva constitutiva no campo 

do inconsciente, pois o sujeito ignora que é ideologicamente interpelado, com isso reproduz a 

ilusão que é a origem de seu dizer182. A memória discursiva do histórico de negação e 

proibição do acesso à mídia pelos assembleianos é, portanto, uma das Condições de 

Reconhecimento, assim como o contexto sócio, econômico e político desses indivíduos na 

contemporaneidade. Os diferentes modos de interpretar estão associados às tradições, aos 

valores e às preocupações com o cotidiano, aspectos que aparecem nas expressões materiais e 

simbólicas dos dizeres nas entrevistas.  

Conforme detalhamos até aqui, além dos conceitos desenvolvidos pela Linha Latino-

americana dos Estudos da Midiatização, algumas noções de Análise do Discurso são 

visitadas, sobretudo, alguns conceitos da Escola Francesa de Análise do Discurso, cujo 

expoente apresenta-se nas obras de Michel Pêcheux e, no Brasil, principalmente, nas obras de 

Eni Orlandi: noções como formação discursiva, formação ideológica, memória discursiva, 

sujeito, entre outras já citadas ao longo desse capítulo. O quadro teórico dessa filiação nos 

interessa pelo caráter político no tratamento das questões da linguagem. Nessa perspectiva, o 

discurso se concebe “enquanto efeitos de sentido”, sabendo que os efeitos de sentidos são 

provocados nos dizeres, no modo como se diz e “assim como com o que não é dito, e com o 

que poderia ser dito e não foi” (ORLANDI, 2005, p. 30). 

 

6.2 NARRATIVAS DAS FAMÍLIAS: CONTEXTUALIZANDO OS ENTREVISTADOS 

 

A escolha por colaboradores pertencentes a núcleos familiares é um procedimento que 

ampliou nossa leitura das Condições de Reconhecimento dos indivíduos participantes. A 

identificação em núcleos familiares e a filiação às ADs, em cada localidade, afetam, em certa 

medida, a maneira como os indivíduos interpretam a realidade e o modo como reconhecem o 

discurso telejornalístico. “As histórias de vida, no seu conjunto, permitiram-nos recuperar, de 

maneira multifacetada, os seguintes aspectos: a mobilidade espacial, a trajetória 

socioeconômica (dada pelo trabalho e pela educação), a vida religiosa, social, política e, com 

maior inflexão, a vida cultural” (LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, p. 56). 

                                                           
182 Trata-se, segundo Pêcheux (1995, p. 173) do esquecimento número 1, zona inacessível ao sujeito, da ordem 

do inconsciente, pela qual os processos parafrásticos dos sentidos são apagados. Da instância da enunciação, o 

esquecimento número 2 é da ordem do pré-consciente-consciente, pois o sujeito acredita que pode escolher as 

palavras, as sequências, os enunciados, mas isso só é possível dentro de determinada formação discursiva.  
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As famílias selecionadas na pesquisa são típicas do modelo patriarcal cristão 

brasileiro, constituídas de pai e mãe, sendo o pai principal provedor do lar e a mãe principal 

responsável pela criação/educação dos filhos. Conforme citamos, procuramos diversificar o 

quadro de participantes da pesquisa, selecionando famílias em cidades e bairros com 

características distintas. Em Salvador foram entrevistadas família Gomes (G) e família Souza 

(So), residentes, receptivamente, no Bairro Cidade Nova e no Bairro Castelo Branco183. Em 

Ipiaú, família Costa (C), residente no Bairro Euclides Neto184, e família Santos (Sa), residente 

no centro da cidade. Os bairros não foram previamente escolhidos, são onde residem as 

famílias que, indicadas pelos frequentadores das ADs em cada cidade, aceitaram participar da 

pesquisa. 

Na Bahia, as ADs possuem duas Convenções Estaduais ligadas à CGADB: a primeira 

é a CEADEB - Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, presidida pelo Pr. 

Valdomiro Pereira da Silva; e a segunda, a COMFRAMADEB - Convenção Fraternal dos 

Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do Estado da Bahia, que administra as 

igrejas da ADESAL (Assembleias de Deus em Salvador) – órgão também juridicamente 

oficializado. Apesar do nome, a ADESAL atua também em municípios do interior da Bahia. 

O Presidente da COMFRAMADEB e da ADESAL é o Pr. Israel Alves Ferreira. Essa 

distinção entre os órgãos é puramente de ordem administrativa, por questões de divergências 

políticas internas. Não há qualquer preocupação, em nosso trabalho, em distinguir os 

entrevistados por suas respectivas filiações a essas convenções. Entretanto, por conta do 

predomínio da CEADEB no interior e da ADESAL na capital, respectivamente, os 

entrevistados frequentam ADs filiadas a essas Convenções Estaduais185.  

 

a) Família Gomes (G) 

 

Na família G todos os integrantes são membros das Assembleias de Deus, foram 

entrevistados a mãe (G2), o filho (G3) e a nora (G4): G2 tem 56 anos, estudou até o 5º ano do 

                                                           
183 Castelo Branco é um bairro mais distante do centro de Salvador, é a porta de entrada da Região de Cajazeiras, 

enquanto Cidade Nova é mais próximo ao Centro Histórico, na região de Quintas dos Lázaros. Os dois bairros 

sofrem com a questão da violência, tráfico de drogas dentre outros problemas próprios dos bairros suburbanos 

nas grandes cidades, a distância maior do centro acentua esses problemas em Castelo Branco comparado a 

Cidade Nova. 
184 O Bairro Euclides Neto, também conhecido como Bairro Novo, se localiza na periferia da cidade, sofre os 

graves problemas de um bairro de periferia, embora numa cidade de menor porte no interior do estado. As 

famílias, logo, suas localicades foram indicações de frequentadores das ADs da cidade de Ipiaú. 
185 As Convenções Estaduais da Bahia são retrato fiel das disputas de poder nas ADs, são palcos de brigas 

jurídicas e políticas, além de escândalos de desvios de dinheiro entre outros fatores. Conflitos existentes desde 

antes da divisão das ADs no Estado e que tomaram grandes proporções. 
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Ensino Fundamental (antiga 4ª série), é dona de casa, mas vende acarajé e costura para 

complementar a renda familiar. Há 45 anos frequenta às ADs. A entrevistada conta que era 

paralítica até os 10 anos de idade quando foi levada para igreja por sua irmã mais velha. Narra 

que se converteu e em menos de um mês foi curada da paralisia, mas sua mãe católica não 

aceitou sua nova religião e a expulsou de casa. Diz que foi morar com sua irmã e se tornou 

muito ativa nas atividades da igreja. Atualmente, é coordenadora do Círculo de oração186 e do 

grupo de mulheres da AD em Cidade Nova (Salvador-Ba). Casada há quase 30 anos, seu 

marido trabalha numa empresa terceirizada que presta serviços à Prefeitura Municipal de 

Salvador.  

O casal G tem três filhos: duas filhas são missionárias nas ADs em Mato Grosso, a de 

25 anos é solteira e a de 28 é casada com um pastor com quem tem uma filha. O filho de 23 

anos (G3) cursa o 2º ano do Ensino Médio, trabalha num mercadinho do bairro, é casado com 

G4 com quem convive há 6 anos e tem uma filha de 4 anos, G3 é músico da banda da igreja. 

G3 e G4 moram na casa da família Gomes. G4 tem 22 anos, cursa o 3º ano do Ensino Médio, 

é auxiliar administrativa numa empresa de recursos humanos. Na igreja, é regente do grupo de 

louvor dos adolescentes, canta no grupo das mulheres casadas, faz parte do coral e colabora 

com o grupo de coreografia. Atividades típicas do gênero feminino segundo as funções 

estabelecidas nas ADs em todo país. 

Diferentemente de G3 que nasceu em lar assembleiano, G4 passou a frequentar as 

ADs quando foi morar com a família G, pois por conta da gravidez não programada sua mãe a 

expulsou de casa. Apesar de ter enfrentado problemas com a gravidez precoce, G4 diz ter se 

adaptado aos Usos e costumes assembleianos e com a nova família, com a qual mora há mais 

de 5 anos. G3 declara que enfrentou os problemas que qualquer jovem enfrentaria quando 

engravida a namorada sem qualquer estrutura financeira. Antes da gravidez, ele estava 

afastado da igreja e G4 não era evangélica. Com a vinda da moça para a casa de seus pais, ele 

se reconciliou na igreja e se casaram conforme o costume. Nas declarações, não houve traço 

de grandes traumas por ter praticado sexo antes do casamento. O casal aparenta tranquilidade 

em falar do assunto, assim como a matriarca da família. Os três entrevistados ressaltaram as 

dificuldades em ser crente, acusam sofrer perseguições na escola, no ambiente de trabalho, na 

sociedade em geral, um discurso bastante relacionado à história de vida da matriarca (G2) que 

                                                           
186 Círculo de oração são grupos de mulheres, na maioria das vezes, dirigidos pela esposa do pastor e auxiliares. 

Além das orações, deliberam sobre a organização de ações sociais, evangelismo, visitas a doentes e hospitais. 

Segundo Correa, (2013, p. 241), o Círculo de oração representa “o poder invisível”, mas suas deliberações não 

fogem ao controle do pastor, ou seja, é uma organizção de pouca autonomia dentro da estrutura de poder nas 

ADs.  
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viveu o ápice da onda de cura nas igrejas pentecostais, declarando perseguições, inclusive, da 

própria mãe. 

A família G foi o único núcleo dos entrevistados em que se conserva o culto doméstico 

187: “Ou de manhã ou de tarde, mas na hora que estiver todo mundo em casa a gente se reúne 

pra orar. É o culto doméstico” (G2). O culto doméstico e outros comportamentos familiares 

conferem ao cotidiano das famílias e de seus integrantes a presença de aspectos da 

religiosidade que constituem o processo de identificação pentecostal. Atualmente, é cada vez 

mais raro esse hábito familiar entre os assembleianos, alguns apontam a rotina do trabalho, 

estudo e afazeres enquanto impedimento, como o patriarca da família Costa: “A gente já fez o 

culto familiar alguns dias aqui em casa, mas não demos continuidade. Na verdade, a gente não 

conseguiu o horário certo, a questão de desencontro. Às vezes, os meninos tavam com pressa 

na hora do culto” (C1). Inseridos em novos contextos de ambiência midiática, outros 

costumes assumem os espaços e tempo familiares, conforme indica o patriarca da família 

Santos: “Assim que eu posso eu assisto, só não deixo de ir pros cultos pra assistir televisão” 

(Sa1). Em geral, assistir TV passou a ser hábito comum no cotidiano das famílias 

assembleianas, mas acontece ainda com ressalvas, por exemplo, não deixar de ir aos templos 

para assistir, mesmo programas evangélicos. Enfim, na sociedade em vias de midiatização, 

práticas foram aos poucos desaparecendo dos lares assembleianos, como a realização do culto 

doméstico. 

 

Figura 16: Família G 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

b) Família Souza (So) 

 

A família Souza (So) é composta por pais, dois filhos e uma filha: os filhos (28 e 25 

anos) estão afastados das ADs, declararam frequentar, esporadicamente, igrejas batistas, 

contudo, sem vínculo a nenhuma denominação. Um comportamento observável em boa parte 

das famílias assembleianas no que diz respeito aos filhos (gênero masculino), sobretudo, 

                                                           
187 Um tipo de culto com frequência regular, realizado entre os familiares no próprio lar.  
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durante a adolescência quando muitos se afastam das igrejas. Alguns reconciliam com suas 

igrejas de origem, depois de certo tempo afastados, mas nem todos fazem esse retorno. Em 

geral, atribuem esse afastamento à severidade no cumprimento das regras de asceticismo.  

Nessa família, entrevistamos o pai (So1), a mãe (So2) e a filha (So3). So1 tem 54 

anos, completou o Ensino Médio, é motorista de carga pesada, passa mais tempo viajando do 

que com a família, frequenta às ADs há 33 anos, mas se afastou algumas vezes por problemas 

com drogas, um dilema que enfrenta desde a adolescência. Faz cerca de 3 anos que So1 se 

reconciliou com a igreja e apesar de frequentar o templo poucas vezes, devido ao trabalho, diz 

manter uma rotina de leituras bíblicas e orações em suas viagens. So1 relatou um período de 

intenso deslocamento geográfico da família que morou em diversas cidades do interior da 

Bahia, antes de morar em Salvador. É casado com So2 há 30 anos. So2 possui 51 anos de 

idade, é dona de casa, nunca desempenhou atividade profissional, estudou até o 6º ano do 

Ensino Fundamental (antiga 5ª série). Há 33 anos So2 frequenta às ADs de modo assíduo. 

Atualmente, é uma das líderes no Círculo de oração e regente do grupo musical das mulheres 

da AD em seu bairro.  

So3 tem 29 anos, Ensino Médio completo, cursa segundo ano no curso de Bacharel em 

Teologia pela Escola de Teologia das Assembleias de Deus (ESTEADEB) e declara o desejo 

em cursar pedagogia. Tem uma filha de 7 anos, é viúva, seu esposo faleceu por motivo de 

doença em dezembro de 2015. So3 e a filha moram na casa da família So. É professora da 

Escola Bíblica Dominical (EBD) de uma classe de pré-adolescentes e secretária de Missões na 

AD de seu bairro – Castelo Branco. So3 relatou um período de sua adolescência no qual se 

afastou das ADs e passou a frequentar uma igreja batista somente para manter a aparência de 

evangélica na família. Disse o quanto é difícil para o adolescente manter-se nas ADs, pois é 

uma fase de descobertas e que a igreja reprime muito esse público, hoje menos que antes. 

Falou sobre sua reconciliação nas ADs seguida ao namoro com o filho da líder do Círculo de 

oração que agradou muito a seus pais, no entanto, chorou bastante ao falar da questão de ter 

praticado sexo e engravidado ainda na fase do namoro. Disse do quanto foi difícil ter uma 

gravidez precoce, embora relatara o apoio das famílias envolvidas na situação. Apesar do 

apoio, So3 declarou que sofreu muito psicologicamente por ter praticado sexo e engravidado 

antes do casamento.  

A entrevista com So3 foi bastante longa, com pausas e muito choro da entrevistada, 

revelando o trauma, diferentemente do relato da mesma situação de gravidez na adolescência 

na família G. A principal diferença nas duas situações é a questão de gênero: para uma filha 

assembleiana adolescente, a situação de uma gravidez indesejada, por certo, é mais 
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traumática. So3 disse que, apesar dos problemas, se reconciliou aos poucos com a igreja, e se 

casou em dezembro de 2014 a fim de regulamentar sua condição familiar nas ADs. Após o 

casamento, ela assumiu cargos na igreja e o marido tocava no conjunto musical. Em 2015, 

apareceu uma segunda gravidez, começaram uma reforma na casa, e, por essa razão, se 

instalaram temporariamente na casa dos pais dela. Dois meses depois, ela sofreu um aborto 

espontâneo. Em dezembro de 2015, ainda estavam morando com os pais dela, quando o 

esposo foi hospitalizado e, em poucos dias, veio a óbito. So3 declara desejo em morar com a 

filha a sós, mas não na casa onde viveram com o esposo. Declara desejo em construir outra 

relação, mas de modo que não afete sua relação com a igreja.  

 
Figura 17: Família So 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

c) Família Costa (C) 

 

A Família C é formada pelos pais, duas filhas e dois filhos. O pai (C1) tem 49 anos, 

estudou até a 4ª série do Ensino Fundamental (antiga 5ª série), trabalha em um cômodo anexo 

à própria residência, vendendo botijão de gás, fazendo chaves e afiando objetos cortantes. Há 

20 anos que frequenta às ADs de forma continuada. Já exerceu algumas atividades na igreja, 

foi auxiliar, porteiro, dirigente de grupos e de cultos, mas hoje não exerce nenhum cargo. É 

casado com C2 há 28 anos.  

C2 possui 45 anos, estudou até o primeiro ano do Ensino Médio, é dona de casa e 

costura para complementar a renda familiar. É uma das dirigentes do Círculo de oração da AD 

em seu bairro. Na EBD, é professora da classe de novos convertidos e trabalha na regência do 

grupo musical das mulheres. É uma das líderes das mulheres do Campo de Ipiaú188. C2 

                                                           
188 “Campo, nas Assembleias de Deus, refere-se à área de atuação de um ministério ou igreja-sede – chamada 

também de igreja-mãe, e suas congregações e pontos de pregação agrupada em um determinado local. Essas 

congregações e os pontos de pregação pertencentes a um ministério são desterritorializados, constituídos em 

bairros, cidades em um ou mais estados. Essas congregações e os pontos de pregação constituem-se em uma rede 

de congregações ‘satélites’, dependentes da matriz, a que chamam de ministério, liderado por um pastor-

presidente que conta com um forte vínculo administrativo, doutrinário e litúrgico entre ele, as congregações e 

pontos de pregação” (CORREA, 2013, p. 136). 
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declara se orgulhar dos filhos, porque todos frequentam às ADs, estudam e trabalham. 

Segundo a filha entrevistada (C3), a mãe começou a se converter ouvindo programas 

pentecostais no rádio. Os três entrevistados relatam o processo de conversão da família, 

quando o casal passara por uma fase difícil há cerca de 20 anos.  

C3 possui 27 anos, cursa último semestre de Pedagogia numa universidade particular, 

trabalha como auxiliar administrativo na Escola Municipal Agostinho Pinheiro, localizada no 

bairro onde mora. C3 mora com seu esposo numa rua próxima a casa de seus pais. É casada 

há seis anos, possui um filho bebê. C3 frequenta às ADs desde a conversão de seus pais, 

sempre atuou em diversas funções na igreja, mas diz se identificar com o departamento 

infantil. Atualmente, ajuda o esposo que é presbítero189 numa congregação do bairro Santa 

Rita, em Ipiaú.  

 
Figura 18: Família C 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

d) Família Santos (Sa) 

 

A família Santos é composta dos pais e duas filhas. O pai (Sa1) tem 48 anos, concluiu 

o Ensino Médio por exames supletivos que na Bahia são feitos pelas CPAs (Comissões 

Permanentes de Avaliação). Sa1 é autônomo, fabrica gesso pré-moldado (gesseiro), passa a 

maior parte do tempo em casa à espera de serviços. Há 37 anos frequenta às ADs, diz que 

veio de uma família muito pobre e que, em certo dia, seus pais foram ao templo se 

converteram e todos os filhos acompanharam-nos. Atualmente é presbítero da Congregação 

de Teresinha (distrito de Ipiaú) que também faz parte do Campo ADs-Ipiaú. É casado há 28 

anos com Sa2.  

Sa2 possui 59 anos, fez o Ensino Médio profissionalizante em Contabilidade, já atuou 

profissionalmente algumas vezes, mas há bastante tempo. Atualmente, cuida do lar e durante 

                                                           
189 É o auxiliar direto do pastor, em alguns casos. Na falta do pastor, o presbítero pode assumir a direção da 

igreja. Mediante autorização do pastor-presidente, pode exercer funções pastorais como pregar, realizar batismos 

e ceias. Em geral, lideram pequenas congregações ligadas à igreja-sede. 
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as tardes fica com os netos para sua filha mais velha trabalhar. Há 40 anos que frequenta às 

ADs, possui o cargo de segunda tesoureira geral do campo ADs de Ipiaú, é líder das mulheres 

na Congregação de Teresinha, onde o marido atua. Sua filha mais velha possui dois filhos, é 

professora, fez Letras na Universidade Estadual da Bahia (UNEB), casada com o Pastor Vice-

presidente do Campo ADs-Ipiaú. A filha mais nova (Sa3) possui 24 anos, está concluindo o 

curso de Licenciatura em Geografia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESC), 

trabalha na prefeitura municipal como agente de endemias, casou-se em 03/09/16, no período 

da entrevista estava noiva e ainda morava com os pais. Sa3 atua como regente do grupo 

musical de jovens na AD-Sede em Ipiaú. As filhas nunca se afastaram da AD. Segundo os 

relatos, os pais se orgulham muito disso, como também do fato de terem se casado com fiéis 

da mesma denominação. 

  
Figura 19: Família Sa 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

6.3 SUJEITOS FAMILIAR-RELIGIOSOS: CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS 

 

Os vínculos dos entrevistados aos núcleos familiares e à religiosidade se constituem no 

cotidiano, estão nas tarefas do dia-a-dia, no modo como definem o que pode ser dito e o que 

deve ser silenciado, nos hábitos etc. Esses vínculos variam conforme os valores culturais, as 

condições socioeconômicas e as posições de cada indivíduo nesses espaços-tempos. Tais 

aspectos condicionam o lugar social desses indivíduos, inclusive, são fundamentais na 

definição do papel que cada um deles desempenha em suas congregações. Esses fatores 

também repercutem na hierarquização da relação familiar e, na maioria das vezes, 

determinam o consumo dos programas de televisão, o tempo de audiência e os tipos de 

gêneros-P, até mesmo a localização do aparelho de TV na casa. O quadro a seguir resume as 

principais variantes190 que distinguem os entrevistados (territorialidade, posição familiar, 

gênero, idade, escolaridade, ocupação e cargo/função que ocupa nos templos). 

                                                           
190 No Brasil, ao contrário do pentecostalismo norte-americano que se dividiu em igrejas de branco e negros, a 

diversidade étnica nas igrejas pentecostais e na realização do trabalho religioso é um fator agregador, não de 
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Quadro 08: Aspectos socioeconômicos dos entrevistados 

 

 
Cida

de 

Famí

lia 

Posição 

familiar 

Ida

de 

Escolaridade Ocupação Cargo/função na igreja 

S
al

v
ad

o
r 

G 

 

Mãe (G2) 56 5º ano Ensino 

Fundamental 

Dona de casa, 

faz acarajé, 

costureira. 

Líder de Círculo de oração e 

regente do grupo musical. 

Filho 

(G3) 

23 Cursa o 2º ano 

do Ensino 

Médio 

Repositor de 

prateleiras em 

mercadinho.  

Músico do conjunto da igreja.    

Nora (G4) 22 Cursa o 3º ano 

do Ensino 

Médio 

Auxiliar 

administrativa 

numa empresa 

de RH. 

Regente musical, canta no 

grupo das mulheres, no coral e 

ajuda grupo de coreografia. 

So Pai (So1) 54 Ensino Médio 

Completo 

Motorista de 

carreta. 

Não exerce cargos no 

momento. 

Mãe 

(So2) 

51 6º ano Ensino 

Fundamental 

Dona de casa. Líder de Círculo de oração e 

regente do grupo musical. 

Filha 

(So3) 

29 Ensino Médio 

Completo. 

Cursa 2º ano 

Bacharel em 

Teologia 

Assistente 

administrativo 

em hospital. 

Professora da Escola Bíblica 

Dominical (EBD) e Secretária 

do Departamento de Missões.   

Ip
ia

ú
 

C Pai (C1) 49 5º ano Ensino 

Fundamental 

Vendedor de 

gás, chaveiro e 

afiador. 

Não exerce cargos no 

momento 

Mãe (C2) 45 1º ano do 

Ensino Médio 

Dona de casa e 

costureira 

Líder do Círculo de oração. 

Professora na EBD. Regente 

do grupo musical. Auxiliar da 

esposa do pastor presidente.  

Filha (C3) 27 Último semestre 

do curso de 

Pedagogia 

Auxiliar 

administrativo 

em uma escola 

No momento, auxilia o esposo 

presbítero.  

Sa Pai (Sa1) 48 Ensino Médio 

(CPA) 

Gesseiro Presbítero, dirigente de 

Congregação.  

Mãe 

(Sa2) 

59 Ensino Médio 

profissionalizant

e Contabilidade. 

Dona de Casa 

e cuida dos 

netos. 

Segunda tesoureira do campo 

Ipiaú. Líder de mulheres na 

congregação, auxilia o esposo 

presbítero. 

Filha 

(Sa3) 

24 Último semestre 

de Licenciatura 

em Geografia 

Agente de 

endemias da 

prefeitura. 

Regente (musical) do grupo de 

jovens.  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O quadro acima sistematiza o perfil dos entrevistados e aponta aproximações e 

divergências a partir das variantes. Inicialmente, consideramos a posição familiar (mães, pais, 

filhas, filho, nora). Das 8 mulheres entrevistadas, apenas uma não possui filho. Entretanto, 

                                                                                                                                                                                     
distinção. Em nossa pesquisa, essa variante não aparece como aspecto determinante, ou seja, não consideramos 

nem etnia nem cor de pele. 
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classificaremos por mãe a matriarca da família, nesse caso, formam um subgrupo de 4 mães: 

G2, So2, C2, Sa2. Essas mulheres apresentam a idade entre 45 e 59 anos. Quanto à 

escolaridade apenas uma concluiu o Ensino Médio e uma completou o Ensino Fundamental. 

Sobre a ocupação, todas são donas de casa, duas fazem alguma atividade que geram renda, 

mas não são atividades exercidas de forma regular, são executadas esporadicamente. Essas 4 

matriarcas desenvolvem atividades de liderança em grupos de mulheres, três são dirigentes de 

Círculo de Oração e regente de grupos de louvor composto por mulheres. A única que não 

aparece nessas funções é a que concluiu o curso profissionalizante de contabilidade, ela 

exerce uma função administrativa na tesouraria do campo AD-Ipiaú, conforme sua formação. 

Além disso, ela auxilia o marido que é o presbítero. Auxiliar o marido dirigente de 

congregação pequena significa exercer diversas tarefas: dirigir cultos, dar aula na EBD, ser 

conselheira, organizar eventos, campanhas, fazer visitas, estar presente nas atividades em 

geral.  

Não apenas as matriarcas, mas todas as mulheres entrevistadas são muito atuantes nas 

atividades religiosas, exercem cargos/funções em suas congregações e são auxiliares dos 

esposos quando são líderes. Esse papel das mulheres auxiliando seus maridos, bem como a 

criação das filhas para o exercício desse papel, tornando-se esposa de líderes, aparece nos 

discursos de todas as famílias. As filhas de todas as famílias, diferentemente das mães, são 

profissionais atuantes no mercado. Entretanto, a inserção das mulheres assembleianas no 

mercado de trabalho, fora do espaço religioso, não aparenta gerar conflitos com o papel 

dessas mulheres no trabalho religioso dentro da estrutura eclesiástica das ADs. Interessante 

destacar que as filhas das famílias de Ipiaú (C3 e Sa3) concluíram ou estão concluindo o 

Ensino Superior, ao contrário das duas jovens mulheres residentes de Salvador (So3 e G4). 

Na estrutura eclesiástica das ADs, as atividades das mulheres se distinguem das 

desenvolvidas pelos homens que, na maioria das vezes, são cargos de liderança, professor ou 

músico. Nas narrativas, ao se falar dos agregados, sobretudo, dos genros, faziam 

apresentações pelo cargo de liderança no trabalho religioso. Isso representa a importância das 

funções ocupadas pelos homens nas ADs e o valor dessas funções para essas famílias. Os 

quatro homens entrevistados são pais, mas somente classificamos os patriarcas por número 1: 

So1, C1, Sa1. Dentre os três patriarcas, os dois de Ipiaú são autônomos que por meio de 

criatividade e empenho conseguem manter suas famílias, executando o empreendedorismo 

dos “batalhadores pentecostais”, como discute Jessé Souza (2012). A falta de emprego formal 

é uma realidade mais acentuada nas cidades do interior do que nos grandes centros urbanos. 

Esses pais estão mais presentes em casa, declararam maior tempo de audiência à televisão em 
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comparação ao tempo de audiência de suas esposas que também não possuem emprego 

formal. Outro destaque é que, geralmente, são eles que escolhem os programas e canais, 

inclusive, os telejornais a serem assistidos pela família. Dos dois patriarcas de Ipiaú, o que 

exerce a função de presbítero concluiu o Ensino Médio por meio de exames supletivos. 

Atualmente, considera-se importante aos líderes ter a escolarização básica, mas isso não é 

uma regra geral em todas as ADs. So1 possui o Ensino Médio completo, cursado numa escola 

regular. É motorista de carreta, empregado numa empresa de cargas, sua rota atual percorre 

todo o Nordeste, não possui cargos/função na igreja porque viaja muito, mas tem experiências 

como líder nas ADs. Por problemas com drogas perdeu o cargo de liderança e se afastou da 

igreja por algum tempo.  

As filhas (So3, C3 e Sa3) estão estudando, consideram a escolaridade importante, 

inclusive para a atividade religiosa. So3 mora em Salvador, planeja fazer pedagogia porque se 

identifica bastante com a função de professora na EBD, acredita que esse curso somará ao 

curso de Bacharel em Teologia que vem fazendo há dois anos na Escola de Teologia das 

Assembleias de Deus (ESTEADEB). C3 disse também que escolheu o curso de pedagogia 

(faz o curso numa faculdade particular) devido à experiência de professora na EBD, que gosta 

muito do trabalho com o público infantil e que fazer pedagogia só a preparou melhor para 

exercer essa função entre outras, auxiliando seu esposo nas atividades de liderança nas ADs. 

So3 e C3 são auxiliares administrativas, a primeira presta serviço num hospital em Salvador e 

a segunda é concursada pela Prefeitura Municipal de Ipiaú e trabalha numa escola Municipal 

perto de sua residência. Sa3 concluiu o curso de Licenciatura em Geografia na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESC) em setembro de 2016, mas não atua na área, é 

concursada pela Prefeitura Municipal de Ipiaú como Agente de Endemias. No período da 

entrevista, ainda estava cursando a faculdade e declarou que pretende atuar como professora 

após a conclusão do curso. De 3 entrevistadas desse grupo, duas destacam a escolha 

profissional condicionada ao trabalho religioso. Desse modo, reconhecemos as relações de 

racionalização da religiosidade.   

Diferentemente das filhas assembleianas, G4 não falou de planos de estudos. Está 

cursando o 3º ano do Ensino Médio, mas não declarou nenhum projeto em cursar faculdade, 

assim como seu esposo G3 que cursa o 2º ano do Ensino Médio no mesmo colégio no bairro 

onde moram. A única menção de plano futuro para o casal foi citada por G2 (mãe de G3) que 

disse que o filho desejava ir morar em Mato Grosso onde as irmãs eram missionárias. G4 

trabalha como auxiliar administrativa numa empresa de RH alocada num shopping center em 

Salvador, à noite estuda ou vai para a igreja, nos finais de semana participa dos ensaios dos 
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grupos, das atividades da igreja. G3 trabalha no mercadinho do bairro como repositor de 

prateleiras, nos finais de semana ensaia e toca no conjunto musical da igreja. G3 e G4 dizem 

que gostam de passear com a filha, vão a cinema, principalmente no shopping. Apresentam 

típico comportamento de jovens residentes em cidade grande, mas com o habitus de classe do 

qual demos nota no capítulo 3 desse trabalho. Enfim, apesar de mudanças entre as gerações no 

que diz respeito à escolarização e à inserção das mulheres no mercado de trabalho, não há 

transformações quanto às posições-sujeitos no âmbito familiar, nem no âmbito do trabalho 

religioso realizado nos templos das ADs, ou seja, embora o processo de midiatização tenha 

proporcionado ressignificações nas ADs, há manutenção nas posições ocupadas pelos 

sujeitos. Essa manutenção é fundamental na hierarquização das relações de poder na 

religiosidade pentecostal. 

 

6.4. TELEJORNALISMO NA DINÂMICA INDIVIDUAL-FAMILIAR 

 

O telejornalismo adquiriu grande relevância no Brasil. Por décadas funciona como 

principal janela de acesso aos mais importantes acontecimentos nacionais e internacionais, 

sua “marca essencial é a promessa de devolver aos sujeitos leitores a realidade social” 

(MATOS, 2009, p. 80). Entretanto, a realidade que se devolve aos leitores/telespectadores 

resulta de atividades complexas que (re)criam uma realidade-produto:  

 

Nesse complexo jogo de extração da realidade, estão envolvidos, entre 

outros aspectos, capacidade de percepção, sensibilidade, competência 

técnica, isto é, seu domínio das técnicas de construção da linguagem própria 

do jornalismo. O sujeito intervém na realidade ao tentar traduzi-la em 

linguagens. Traz consigo modos de apreensão da realidade, posições (...) 

dependerá da posição do órgão ao qual o profissional de comunicação está 

atrelado, do contexto político em que se insere, numa palavra, dependerá das 

condições sociais de produção (MATOS, 2009, p. 82). 

 

Essas condições sociais de produção se formulam, portanto, na interpenetração entre 

mídia e processos sociais, sobretudo, nos campos políticos e econômicos. Um exemplo de 

como os processos sociais reconfiguram as condições de produção (CP) do telejornal é 

analisado por Escosteguy (2012) quando observa o modo como o aumento da renda dos 

indivíduos das camadas mais inferiores da estratificação social, por meio do crescimento de 

programas governamentais de distribuição de renda e de ofertas de crédito, provocou 

alterações no mercado de TV aberta no contexto nacional. O surgimento de uma nova classe 

média instaurou certa visibilidade das pessoas comuns na mídia, sobretudo, no telejornalismo: 
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“Esse novo contingente de consumidores/telespectadores exerce pressão na programação 

televisiva brasileira” (ESCOSTEGUY, 2012, p. 36).  

As CPs do discurso telejornalístico são interpenetradas, portanto, pelas lógicas de 

reconhecimento que, na sociedade em vias de midiatização, dão visibilidade e capacidade de 

cooprodução aos atores sociais. Um processo em que ocorrem acoplagens, desvios e 

defasagens, pois condições e gramáticas de reconhecimento se multiplicam na não-linearidade 

fundacional do processo comunicativo: “torna-se fundamental levar em conta que este 

fenômeno envolve complexas interações, envolve fraturas dos interesses entre os atores 

envolvidos neste processo, desde o momento de produção de notícias até sua leitura” 

(MATOS, 2009, p. 84). Portanto, considerando essas fraturas e as complexas interações entre 

as instâncias de produção e de reconhecimento, não há como estabelecer a noção de gramática 

como um conjunto estável de regularidades. As GP e GR não são conjuntos de regras, mas 

conjuntos de lógicas de oferta e conjuntos de lógicas de apropriações das ofertas (FAUSTO 

NETO, 2016, p. 14). Na expectativa de compreender esses conjuntos de oferta e de 

reconhecimento do telejornalismo no universo de nossa pesquisa, elencamos abaixo os 

telejornais citados pelos entrevistados, identificando os tipos de programas que distinguem o 

consumo individual: 

 
Quadro 09: Programas citados nas entrevistas 

 

 
Família Indivíduos Canais/Programas 

G 

 

Mãe (G2) Record-TV Itapoan - Canal 5: Balanço geral (meio dia) e Balanço 

Geral Manhã, apresentado por Varela. Jornal da Record 

Filho (G3) SBT-TV Aratu - Canal 4: Universo Axé (notícias de eventos e 

celebridades); Record TV Itapoan - Canal 5: Se liga Bocão 

Nora (G4) No SBT-TV Aratu - Canal 4: “jornal das coisas que se passam em 

Salvador ou então na Bahia mesmo”; “Programa do Ratinho (...) como 

se fosse um mini jornal”.  

So Pai (So1) Rede Record: Programa Cidade Alerta à tarde, com Marcelo Rezende;  

Rede Boas Novas, Canal 23 das Assembleias de Deus (não cita o 

telejornal); Rede Globo: Globo Rural, Auto Esporte, Domingo 

Espetacular 

Mãe (So2) Rede Globo: Jornal Hoje, Globo Repórter, Jornal Nacional; Na 

Record: Fala Brasil e o daqui da Bahia (não disse o nome)  

Filha (So3) Rede Globo: Jornal Hoje (mais acessado), às vezes, o Jornal Nacional, 

o Fantástico; Rede Record: Domingo espetacular. Declarou não gostar 

dos jornais policiais. 

C Pai (C1) Rede Band: Brasil Urgente apresentado por Datena e filho; Rede 

Record: Jornalismo policial (não cita nomes) e à noite Jornal da 

Record; Rede Globo: Jornal Nacional, Jornal da manhã (regional), 

Bom dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal da Globo e Globo Esportes 

(assiste diariamente);  
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Mãe (C2) Rede Globo: Bom dia Brasil; Bem-estar; Jornal Hoje (sempre); 

Jornal da Manhã; BATV (da região de Itabuna); Jornal Nacional (às 

vezes)  

Filha (C3) Rede Globo: Diz não estar assistindo no momento e faz críticas aos 

telejornais da emissora, mas cita Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal 

da manhã e Fantástico; fez críticas e diz não assistir Cidade Alerta 

(Band), Se Liga Bocão (Record). 

Sa Pai (Sa1) Rede Globo: Jornal da Globo e Jornal Nacional; Rede Band: Brasil 

Urgente apresentado por Datena e filho;  

Mãe (Sa2) Declara não gostar de Jornalismo policial, às vezes assiste porque o 

marido gosta; Rede Globo: Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, Jornal 

Hoje, menos o Fantástico (porque no horário está na igreja) 

Filha (Sa3) Às vezes, assiste ao Jornal da Globo. Declara não gostar de Jornalismo 

policial. 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os 12 entrevistados apontaram o acesso ao telejornalismo como uma coisa importante, 

apesar, em alguns casos, aparecer critérios de seleção com ressalvas a determinados 

programas ou emissoras. Quanto à questão da confiança no telejornal, somente dois 

entrevistados disseram confiar em tudo que é transmitido (C1 e C2). Um desses ressaltou que 

pode vir a acontecer alguma manipulação de informação numa produção regional, mas não 

nos telejornais de circulação nacional, conforme se lê nas Sequências Discursivas191 (SDs) 

abaixo:  

 

SDs01: Pode ser que a TV Bahia começa aí a fazer a politicagem, pode fazer algum ibope 

errado na Bahia. Mas o Brasil, o Nacional, quando eles falam do percentual, eles sempre 

falam certinho (C1). 

 

A credibilidade é um dos critérios em que se estabelece a audiência e, principalmente, 

o consumo do telejornal. Alguns temas que transitam no discurso telejornalístico apresentam-

se, de alguma maneira, com maior possibilidade de quebra do pacto de confiabilidade: a 

política é um desses temas. No capítulo seguinte, trataremos com mais detalhes sobre o modo 

como o tema política é reconhecido pelos entrevistados ao interpretarem o discurso do 

telejornal. Entretanto, o que se coloca em questão nas SDs acima não é o tema em si, é quem 

o enuncia, é o lugar de enunciador que indica maior ou menor grau de confiabilidade ao 

assunto.  

No telejornalismo local, a quebra do pacto de credibilidade tem raízes, principalmente, 

no campo político, devido ao fato das empresas e concessões de TV na Bahia, como em quase 

todo país, serem ligadas a indivíduos ou grupos políticos. A Constituição Federal (Art.54) 

                                                           
191 “Definiremos as sequências discursivas como ‘sequências orais ou escritas de dimensão superior à frase’...; os 

procedimentos de segmentação, que acabam por atribuir uma forma determinada a uma sequência, também são, 

portanto, variáveis” (COURTINE, 2009, p. 55). 
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determina que políticos titulares de mandato eletivo não sejam sócios ou associados de 

empresas concessionárias do serviço público de radiodifusão. Além disso, o artigo 38 do 

Código Brasileiro de Telecomunicações, principal lei que rege o setor, aponta, em seu 

parágrafo primeiro, que não pode exercer a função de diretor ou gerente de concessionária, 

permissionária ou autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja no gozo de imunidade 

parlamentar ou de foro especial. Nenhuma dessas regulamentações, no entanto, é 

impedimento, pois políticos ou grupos políticos continuam a gerir direta ou indiretamente 

emissoras de TV. A Rede Bahia, por exemplo, pertence à família Magalhães, herdeira de 

Antônio Carlos Magalhães (ACM), avô do atual prefeito de Salvador, ACM Neto, reeleito em 

2016 com 74% dos votos da população. A TV Aratu é propriedade de Nilo Coelho, político e 

ex-governador da Bahia. A TV Itapoan (atual Record Bahia) pertence a Edir Macedo, líder da 

IURD que promove a carreira de inúmeros políticos.  

Sem desconsiderar as afetações dessa configuração no domínio de concessões de 

canais de TV como forma de obter êxito no mercado midiático e no campo político, os dizeres 

dos entrevistados acerca do consumo dos telejornais locais ou regionais apontam pistas da 

aproximação direta com o telespectador que se identifica com as produções locais gerando 

valorização às mesmas. O telejornalismo local é mais voltado à comunidade específica que o 

identifica, muitas vezes, como prestador de serviços de informação sobre acontecimentos, 

educação, saúde e entretenimento. Nesse contexto, a disputa de concorrência entre emissoras 

fica evidente. O que pode ser observado, por exemplo, na oferta de conteúdo policial que no 

telejornalismo local reforça seu caráter mercadológico.  

Além das disputas entre emissoras e programas, o telejornalismo vem se 

transformando conforme a nova ambiência midiática impulsionada pelas mídias digitais. 

Segundo aponta Braga (2006, p.13), o esgarçamento dos padrões de credibilidade do 

jornalismo é um dos hiatos da midiatização enquanto sistema interacional de referência, ou 

seja, resulta da tensão promovida no desenvolvimento de “processos tecnologicamente mais 

inclusivos e de maior penetrabilidade”. Outros aspectos também são fundamentais na 

construção do contrato de leitura entre telespectadores e telejornais. Segundo Verón (2005, p. 

247), o contrato de leitura é da ordem da estratégia, ou seja, “o objetivo desse contrato (de 

leitura, de audiência ou de visão, conforme o suporte midiático) é construir e preservar o 

habitus de consumo” (VERÓN, 2005, p. 276).  Buscamos, portanto, a partir do corpus, 

identificar os elementos constituintes do contrato de leitura entre os entrevistados e os 

telejornais citados, a começar pelo telejornalismo local que aparece em oito das doze 

entrevistas.   
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6.4.1 “Eles assistem esses jornais aqui regional. Regional, assim, da Bahia, e que mostra 

tão terrível aquelas coisas. E eles gostam” 192 

 

As mídias digitais possibilitaram novas formas de circulação midiática, nas quais 

emerge forte atuação dos atores sociais no âmbito, sobretudo, da produção de noticiário local. 

Nesse cenário, passou a existir maior investimento das instituições no telejornalismo local, 

buscando manter o público interessado em ver o seu dia a dia na TV, na expectativa de 

entender seus problemas ou como forma de se aproximar de seus direitos. Nessa nova 

arquitetura comunicacional, o telejornalismo, principalmente local, se constitui por fluxos 

contínuos que tem seus modos de extração relacionados à produção amadora, na qual 

telespectadores ganham novo status. Apesar dessas transformações nos papéis de cada 

instância comunicacional midiática, a TV continua com presença marcante nessas populações 

locais, inclusive desencadeando discursividades circulantes nas mídias digitais. 

Nas entrevistas foram citados ou foram feitas referências aos telejornais locais 

produzidos pelas três emissoras baianas: TV Aratu, afiliada ao SBT; TV Itapoan, atual Record 

Bahia; e Rede Bahia, afiliada à Rede Globo. Muitos dos programas citados no âmbito do 

telejornalismo local possuem uma linguagem mais popular e adotam, principalmente, o 

gênero-P sensacionalista. Quase todos adotam esse tipo de gramática de produção, exceto os 

da afiliada à Rede Globo (Rede Bahia) que se utilizam de formato mais canônico, da 

linguagem mais tradicional, próxima ao telejornalismo clássico, embora com notícias e 

características regionais. O telejornalismo regional ou local é um importante espaço na 

criação de vínculos entre público e emissora, pois aproxima a emissora da cultura local e o 

telespectador da instituição midiática, criando vínculos de identificação por meio de temas 

que atingem o telespectador em sua realidade mais próxima. 

Entre os entrevistados que citaram telejornais locais como os preferidos, nos 

chamaram à atenção as seguintes características: os moradores de Salvador optam pelos 

telejornais produzidos pela TV Aratu (SBT) e pela Record Bahia, enquanto que os moradores 

de Ipiaú optam pelos telejornais da Rede Bahia (Globo). Essas escolhas se pautam, 

principalmente, no fato das duas primeiras emissoras se concentram, com mais ênfase, nas 

                                                           
192 C3, vide SDs09 p. 235. 



237 

notícias da capital, também no fato da Rede Bahia ter afiliadas193 em outras sub-regiões do 

estado com produção mais voltada aos acontecimentos e interesses dessas sub-regiões. C2 foi 

a única, entre as mulheres, que indica preferência ao telejornalismo local da Rede Bahia:  

 

SDs02: O que eu prefiro. Eu gosto de assistir sempre o BATV, que é o telejornal da região né, 

Itabuna, essa região assim, o BATV (C2).  

 

O telejornal da região de que trata C2 é produzido pela TV Santa Cruz, afiliada da 

Rede Bahia (Globo), sediada na cidade de Itabuna, transmite nas cidades do Sul e Extremo 

Sul da Bahia, como Ilhéus, Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas e, principalmente, na 

região cacaueira, da qual Ipiaú faz parte. Além de retransmitir a programação estadual da 

Rede Bahia e a programação nacional da Rede Globo, a TV Santa Cruz tem sua produção de 

telejornais: Jornal da Manhã, segunda a sexta, das 06h às 06h10, com Abel Dias; Bahia Meio 

Dia, segunda a sábado às 12h com Roger Sarmento; e BATV, segunda a sábado às 19h10 com 

Olga Amaral. 

Os entrevistados da família G apontaram preferir os telejornais produzidos pela TV 

Aratu (SBT) e pela Record Bahia, que focam na região de Salvador194, conforme se observa:  

 

SDs03: É isso, geralmente, é o que mais a gente acompanha, que é mais o jornal das coisas 

que se passam em Salvador ou então na Bahia mesmo (...) a gente assiste mais o focado aqui 

em Salvador (G4).  

 

SDs04: É no 5. Gosto muito daquele que passa meio dia, que passa 12 horas (G2).  

 

SDs05: Quando estou no horário de almoço, que vou em casa almoçar e tudo, tá passando 

Universo Axé, tá passando Se Liga Bocão, então eu assisto (G3).  

 

O programa do canal 5 (Record Bahia) que é exibido de segunda a sexta no horário de 

12h às 14h45, a que se referem os entrevistados é O Balanço Geral BA, apresentado por José 

Eduardo (popular Bocão). O programa Se Liga Bocão era apresentado também pelo 

apresentador José Eduardo, foi exibido durante um ano e meio na TV Aratu, depois por mais 

de seis anos na Record Bahia. Foi extinto em 2014 por decisão da emissora após pesquisa que 

indicava rejeição aos conteúdos violentos, o programa também recebeu denúncias por incitar 

à violência e desrespeitar a pessoa humana. Com a extinção, o apresentador “Bocão” passou a 

                                                           
193 A Rede Bahia conta com seis afiliadas da Rede Globo – TV Bahia em Salvador, TV Oeste em Barreiras, TV 

Santa Cruz em Itabuna, TV São Francisco em Juazeiro, TV Subaé em Feira de Santana e TV Sudoeste em 

Vitória da Conquista. 
194 O telejornalismo local da TV Aratu, afiliada ao SBT, possui uma diversidade de programas e horários: 07-08h 

Bom dia Bahia; 10:45-12h, Que Venha o Povo; 12-12:45h, Ronda; 12:45-13:30h, Tudo Novo; 13:30-14:15h, 

Universo Axé; 19:20-19:45h, Aratu Notícias. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_da_Manh%C3%A3_(Rede_Bahia)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahia_Meio_Dia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahia_Meio_Dia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/BATV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7o_Geral
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comandar o Balanço Geral Bahia. Além desse Balanço Geral195 do meio dia, pela manhã 

outro vai ao ar também bastante popular, apresentado por Raimundo Varela. Também 

consumido na família G: “De Varela. Gosto muito” (G3). Os telejornais locais da Record 

Bahia do horário da manhã também são os assistidos por So2:  

 

SDs06: às vezes assisto também a Record também, O Fala Brasil e o daqui da Bahia também 

(...) tem na manhã, 6 e meia da manhã, mudou o horário agora (So2).  

 

O Balanço Geral BA Manhã, com Raimundo Varela, de segunda à sexta, das 6h30 às 

7h30, é seguido de outro telejornal local, Bahia no Ar, apresentado por Jéssica Senra, das 

7h30 às 8h55. O consumo dos telejornais locais aparece justificado nas entrevistas pela 

necessidade de saber dos acontecimentos da cidade, principalmente, das coisas que ocorrem 

na periferia onde residem.  

 

SDs07: Eu acho bom assistir porque vai tá ciente do que tá acontecendo. Pode tá acontecendo 

uma coisa até do lado dele e a televisão tá informando, e ele muitas vezes não sabe né? Mas 

se ele assistir, ele vai ficar no sentido do que tá acontecendo (So2). 

 

O telejornalismo local atende, assim, uma necessidade do cotidiano das periferias dos 

centros urbanos que, por conta do intenso fluxo de migração, não construiu a vivência das 

pequenas comunidades, onde os moradores eram mais conhecidos e, portanto, se informavam 

dos acontecimentos uns pelos outros. O alto índice de violência nesses bairros torna-se, 

portanto, a principal forma de dar sentido à circulação do telejornalismo local:  

 

SDs08: Veja bem! É o que tá acontecendo no próprio bairro, a gente vê isso acontecendo 

diariamente, miséria, assalto. Então, o povo acaba se acostumando com aquilo ali, e já vai 

querendo saber o que tá acontecendo em outro bairro mais próximo, e aí vai generalizando. E 

acaba que o povo vai se acostumando com aquilo que vai passando diariamente (G3). 

 

G3 declara a importância de saber o que acontece no seu bairro e nos bairros 

próximos. Entretanto, destaca o modo como a visibilidade diária da violência nos telejornais 

locais conduz à naturalização daquela realidade cotidiana, acomodando os moradores que já 

não estranham as imagens violentas. Para C3, essa naturalização desse tipo de produção 

                                                           
195 O programa surgiu na Rádio Sociedade da Bahia (Salvador) em 1979. Em 1985, criou-se a sua versão para a 

televisão. Pela TV Record Bahia, é exibido em quatro versões: Balanço Geral BA Manhã, apresentado por 

Raimundo Varela, com características radialistas; Balanço Geral BA (antigo Se Liga Bocão); Balanço Geral 

Especial, exibido aos sábados, onde, além de matérias policiais, faz uma retrospectiva das principais notícias da 

semana; e Balanço Geral nos Bairros, evento mensal no qual se reúnem todos os apresentadores e principais 

repórteres dos programas. Acontece em um bairro popular de Salvador ou de algum município da Região 

Metropolitana, numa estrutura de palco com apresentação de bandas e a oferta de serviços à população. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7o_Geral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Varela
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Sociedade_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Record_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Varela
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aperfeiçoa nos indivíduos o gosto pela visibilidade da violência, ou seja, capacidade de sentir 

prazer em assistir à miséria humana: 

 

SDs09: Eles assistem esses jornais aqui regional. Regional, assim, da Bahia, e que mostra tão 

terrível aquelas coisas. E eles gostam (C3).  

 

A regularidade da exploração da violência no telejornalismo local/regional inibe o 

estranhamento e produz, inclusive, o gosto em consumir os discursos de tragédia humana. 

Assim, a miséria e a violência são transformadas em mercadorias à medida em que ofertam, a 

grosso modo, prazer. O consumo também vai afetando a produção do telejornalismo, no qual 

torna mais explícito e mais comum o espetáculo da violência. A formação do gosto pelo 

discurso da violência, na maioria das vezes, é entendida como um processo espontâneo, da 

própria natureza humana. Assim, trata-se da oferta do telejornalismo sensacionalista como 

uma produção que visa atender uma demanda social: 

 

SDs10: Por que hoje em dia é o que tá dando mídia. O povo não quer mais assistir algo bom, 

algo agradável, que vai te trazer mesmo um conhecimento. Quer mais assistir a miséria 

mesmo, é Se Liga Bocão. É tanto que aumentou o número de jornais que falam sobre 

violência assim: Se Liga Bocão, é Na Mira. Esses programas tudo aumentou, porque é o que 

tá dando audiência, o povo quer vê isso (G3). 

 

O aumento do acesso às outras mídias, inclusive à TV paga, pela população mais 

abastada e intelectual, fez com que o consumo dos telejornais locais se voltasse com maior 

atenção às populações periféricas. “Com isto, também a imprensa dita ‘séria’ vem procurando 

explorar elementos dos acontecimentos cotidianos, naquilo que se apresenta como mais 

inusitado, curioso, irracional, podendo chegar ao que, não raro, se entende como grotesco” 

(MATOS, 2009, p. 92). Exploram as tragédias, acentuando os aspectos mais bizarros de casos 

particulares. As imagens violentas se tornam mais impactantes diante da possibilidade de se 

reconhecer ou de reconhecer amigos, vizinhos, parentes nas reportagens. Ao relatar uma 

situação de uma reportagem em que um vizinho foi exibido como ladrão quando fora 

confundido com o irmão gêmeo, G3 destaca como isso produziu na comunidade mais impacto 

e audiência do que a reportagem em que se desfez a confusão:  

 

SDs11: Chama mais a atenção, é sempre a pior né. A que chama mais a atenção é sempre a 

pior, porque além da gente conhecer a pessoa, a gente não sabia que tinha esse caráter. Então 

a gente já vai tomando aquele baque logo, então aquilo fica mais impactante dentro da gente 

(G3).  
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Nas SDs 11, G3 faz referência à situação na qual a polícia comete um equívoco 

prendendo um indivíduo que sofre tanto pelo mal-entendido da polícia, quanto pela exposição 

como ladrão numa reportagem sensacionalista. Apesar do telejornal fazer outra reportagem 

esclarecendo a confusão, os efeitos de sentido na circulação da reportagem em que o vizinho é 

constrangido são os mais repercutidos na comunidade, afetando o imaginário coletivo sobre 

aquele morador, segundo comenta G3. A exploração de tragédias particulares no 

telejornalismo local transforma esse formato, sobremaneira, num produto subordinado à 

mercadológica, além disso, limita-o em termos de responsabilidade social: embora aborde 

problemas graves, como a violência, o tratamento aos problemas não ultrapassa a visão 

particularizada, ou seja, não explora os problemas do cotidiano para uma crítica da vida 

pública.  

 

6.4.2 “O crente quando vê muito aquilo acaba ficando insensível a dor, insensível, perde 

a compaixão” 196 

 

O telejornalismo policial é a especialização em fatos criminais, judiciais, fatos sobre 

segurança pública, do sistema penitenciário e em investigações policiais. Alguns programas 

desse tipo são conhecidos na programação da TV brasileira. O precursor desse tipo de 

jornalismo no país foi o Programa Aqui Agora exibido pelo SBT, de 1991 a 1997, apresentado 

por Gil Gomes que cultivou uma performance marcante na televisão pela entonação de voz e 

gestos imprevistos e bruscos. Depois, diversas produções surgiram, se aperfeiçoando, 

sobretudo, no formato sensacionalista: 

 

O Brasil cruel, violento, desdentado, faminto, e este “outro” Brasil passa a 

atrair uma multidão de olhares em programas como Ratinho; Aqui, Agora; 

Cidade Alerta e tantos outros. Com isso, cresce o incômodo, não apenas 

daqueles que perdem audiência com a crescente ampliação do mercado de 

consumo simbólico de camadas mais baixas da população, mas, também, de 

setores médios e mesmo mais intelectualizados. O tratamento aferido a estes 

programas cruzam classificações desde a qualidade de “grotescos” até a de 

“oportunistas da miséria” alheia. No entanto, cabe questionar em que nível a 

violência ali exibida é parte constitutiva da realidade de um país partido ao 

meio, cindido entre o que há de mais sofisticado e de mais arcaico no 

mundo. Cabe questionar, portanto, de que modo este outro Brasil é aí 

representado e, indo mais além, cabe perguntar o que faz as pessoas 

assistirem à barbárie estampada nestes programas. Assim, enquanto a classe 

média busca refúgio na TV paga, que atinge uma parcela extremamente 

reduzida da população, a TV aberta parece ecoar como uma espécie de caixa 

de ressonância da implosão da sociedade brasileira (MATOS, 2009, p. 77). 

                                                           
196 C3, vide SDs18 p. 241. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Brasileiro_de_Televis%C3%A3o
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Nenhuma das famílias entrevistadas possui TV paga e todas indicaram acesso a esse 

tipo de telejornalismo que possui grande produção local. Não há nos documentos oficiais das 

ADs, nem foi citada nas entrevistas, qualquer orientação contrária ou restrição ao acesso aos 

programas sensacionalistas. Entretanto, observamos certo constrangimento, na entrevista com 

Sa1 (que atua como sacerdote,) em dizer do consumo desses programas:  

 

SDs12: Assisto jornal da Globo, Jornal Nacional [Pausa mais longa]. Às vezes, o Datena rsrs, 

da Band (Sa1)197.  

 

A pausa antes de mencionar o programa caracteriza uma marca de silenciamento que 

se relaciona ao riso de constrangimento após citar o nome do apresentador/âncora do 

programa. Muito comum os telespectadores se referirem ao nome dos apresentadores ao invés 

do programa desse gênero-P (Policial), deve-se à dramaturgia desses apresentadores que 

caracterizam um estilo específico. Sa1 diz que assiste às vezes, uma marca de temporariedade 

esporádica, mas, nas três vezes em que tivemos em sua casa, na TV da sala passava o 

programa. Esses efeitos de sentido não são identificados nos dizeres dos demais patriarcas 

entrevistados que consomem o mesmo gênero-P, o que nos faz relacioná-los a duas possíveis 

razões: primeiro, como as demais entrevistadas da família Santos declararam não gostar do 

telejornalismo policial, o constrangimento pode ser fruto de um desconforto familiar; 

segundo, devido à posição de líder que Sa1 ocupa nas ADs. Nesse caso, os indícios nos levam 

a entender o gênero-P sensacionalista como desapropriado aos crentes. Diante do 

constrangimento, Sa1 justificou, conforme as Sequências discursivas (SDs13) abaixo: 

 

SDs13: Muita gente não gosta porque tem muita miséria e tudo mais. Mas, de qualquer 

maneira, a gente assistindo isso aí, você vê como tá a violência. Se a gente se isolar de tudo, a 

gente não vai saber de nada também. Então, eu acho que você assistindo e não deixando levar 

pra o coração essas coisas, não tem nada a ver não (Sa1). 

 

A SD “se a gente se isolar de tudo” recupera o interdiscurso198 do asceticismo 

assembleiano idealizado pela memória discursiva que aciona o discurso institucional de regras 

de proibições a interações com outras possibilidades de referência que não fosse a própria 

religião. Muitas dessas proibições se invalidam hoje, porque os crentes precisam saber das 

                                                           
197 O programa Brasil Urgente, apresentado por José Luis Datena (Datena), vai ao ar de segunda a sábado, às 

16h15, na Rede Band.  
198 “O discurso se conjuga sempre sobre um discurso prévio, ao qual ele atribui o papel de matéria-prima, e o 

orador sabe que quando evoca tal acontecimento, que já foi objeto de discurso, ressuscita no espírito dos 

ouvintes o discurso no qual este acontecimento era alegado, com as ‘deformações’ que a situação presente 

introduz e da qual pode tirar partido” (PÊCHEUX, 1997, p. 77). 
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coisas que acontecem no mundo. Mas porque atualmente precisam? Antes não precisavam? 

Os programas policiais e sensacionalistas são consumidos, porque passaram a constituir o 

quadro de ofertas, sobretudo, para a população das periferias. Além disso, não existe restrição 

ou proibição institucional quanto a esses programas, embora sejam interpretados, muitas 

vezes, como exploradores da miséria humana, ao transformá-la em produto mercadológico: 

 

Pode-se considerar que a imprensa “sensacionalista”, ao reforçar o caráter 

sentimental das questões sociais, potencializa no público sentimentos 

infantis e violentos. Exaltam-se preconceitos, o comportamento autoritário, 

as ações violentas contra indivíduos identificados como “marginais”, 

“desumanos”: o ladrão, o estuprador, o homicida, o menino de rua, o viciado 

em drogas (MATOS, 2009, p. 89). 

 

A transformação da degradação humana em mercadoria não é uma ação específica ao 

ambiente midiático. No entanto, na sociedade em vias de midiatização, esse tipo de 

mercadoria ganha outros valores, maximizando os problemas tais como violências, 

preconceitos, marginalização, dentre outros. Na sequência discursiva “Não deixando levar pra 

o coração essas coisas”, Sa1 demonstra acreditar que cabe ao telespectador a responsabilidade 

de reprimir a violência, ou seja, não tomar as reportagens como incentivo para a prática de 

violência, conferindo ao indivíduo a capacidade de discernimento moral, independente das 

condições sociais, psicológicas, econômicas etc (pensamento kantiano). No entanto, diz da 

apropriação das informações dessas reportagens para convencer as pessoas a se converterem, 

significando o aumento da circulação de notícias de violência como sinal escatológico:  

 

SDs14: A gente acaba vendo essas coisas em televisão. Inclusive, semana passada a gente viu: 

o cara matou a mãe, outro pai matou o filho. E a gente acaba, na hora, tá falando, pregando, se 

lembra dessas coisas. É por isso que a televisão, de qualquer maneira, influi nas nossas vidas. 

E a gente acaba falando, mas isso é pra alertar o povo, que a volta de Cristo está próxima 

(Sa1).  

 

Pregar a volta de Cristo é uma missão assembleiana. Portanto, se apropriar das notícias 

sensacionalistas e apelativas para esse fim não parece ser uma coisa antiética ao fiel: “Neste 

caso, a realidade é referenciada no cotidiano onde explodem as tragédias pessoais, 

acentuando-se a irrupção de sentimentos humanos, levando-se à mobilização do emocional” 

(MATOS, 2009, p. 89). A dramatização e a mobilização do emocional próprias do discurso 

sensacionalista no telejornalismo são apropriadas e ressignificadas no sermão pentecostal, 

segundo narra Sa1. Nesse sentido, há o acoplamento da lógica do discurso desse gênero-P à 

lógica do sermão pentecostal. A acoplagem, nesse caso, é convergente, pois esse tipo de 

sermão opera também por dramatização e mobilização emocional.  
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As demais integrantes da família Santos, nos dizeres sobre os programas 

sensacionalistas, apontam esse consumo como condicionado às decisões do patriarca no 

espaço familiar. Na família Costa, esse tipo de programação é acionado também conforme o 

gosto do patriarca, C2 demonstra não se importar com isso e silencia. Entretanto, C3, que não 

mora na mesma casa que os pais, faz críticas aos programas por entender que afetam o cristão, 

diz também que afetam o público infantil, pois C3 relaciona a violência praticada pelas 

crianças de seu ambiente de trabalho (escola pública de Ensino Fundamental) ao consumo do 

telejornalismo sensacionalista:  

 

SDs15: Eu trabalho numa escola que tem muitas crianças que são de uma área periférica. 

Então, a gente vê que muitas coisas que eles veem lá naquele jornal. Eles acabam fazendo, 

porque é um jornal que mostra muita briga, mostra briga mesmo. E tem um momento que é 

num sei o que lá do bafafá. Mostra lá a briga, se a pessoa morreu, matou. Ali, eles mostram o 

corpo, só com uma tachinha em cima, dá pra ver tudo. 

Imagine! Meio dia, meio dia! A televisão tá ligada! Qualquer criança num vai assistir? Então, 

imagina uma criança ali, assistindo aquele telejornal. Ali, aquele jornal, aquele negócio no 

horário desse. E mostrando, contando a história detalhada de como foi a morte, como foi a 

perseguição, como é que foi. Ali, na cabeça deles, porque a discussão deles não é discussão de 

mostrar. Assim, questionar se aquilo é certo ou se é errado, e dizer depois que aquilo não é 

bom. Eles só mostram ali, a notícia. Aí, cá, quem tá assistindo, que faça a escolha. Uma 

criança, que tá em formação, assiste uma coisa dessa, vai entender o quê de uma coisa dessa? 

Vai acabar sendo incitado (C3). 

 

C3 lembra que os telejornais sensacionalistas, na maioria, são locais ou regionais, e, 

portanto, possuem uma linguagem bastante próxima ao público das periferias, onde, em geral, 

acontecem os casos de violência expostos nesses programas. Além disso, são programas na 

TV aberta e sem restrição de horários de exibição, ou seja, acessíveis às crianças que já estão 

envolvidas em contextos de violência fora da mídia. Em 2015, o Programa Na Mira da TV 

Aratu (Bahia), filiada/SBT foi suspenso199 pelo Ministério Público que acatou uma ação civil 

pública sobre as cenas impróprias e reprováveis para o horário de exibição, conforme aponta o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. As ações desse tipo dependem de iniciativas 

particulares, pois falta regulamentação legislativa que delimitem horário e conteúdo desses 

programas que são classificados como telejornais, portanto, abertos a qualquer faixa etária e 

horário. C3 destaca esse tipo de sensacionalismo como uma discusividade desapropriada ao 

reconhecimento do crente, diz que são programas imorais por incitar a vingança e o ódio, não 

discernindo o certo e o errado, confundindo a mente das pessoas: 

                                                           
199 O programa disputava os índices de audiência com o Balanço Geral Bahia, da Record, em exibição no 

mesmo horário (meio-dia), de segunda a sexta. O Programa Ronda, também do gênero-P, vai ao ar no lugar de 

Na Mira no SBT. 
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SDs16: Eu não gosto de assistir, porque quando eu assistia eu tinha raiva. Eu achava que 

quem fez isso tinha que morrer. Então, incita o ódio, incita a raiva, incita a vingança. Então, 

eles são imorais, porque eles mostram aquilo, de tal forma, como não existe certo ou errado. 

(C3) 

 

C3 sugere que o telejornal tem o dever moral em suas produções, de modo que ao 

“incitar ódio, raiva e vingança” há uma ruptura desse papel. Nessa leitura, a entrevistada adota 

a noção de moral condicionada a fatores econômico-sociais e envolve idade, territorialidade, 

dentre outros aspectos que determinam a constituição do sujeito moral. A quebra do contrato 

de leitura do telejornalismo, quando adota a gramática sensacionalista, conforme os dizeres de 

C3, tem indícios no predomínio da imagem violenta sob a imagem da violência. Segundo Jost 

(2007, p. 101), “é necessário separar bem a violência do mundo da violência da imagem”. No 

caso dos programas sensacionalistas, essa separação não acontece, a violência do mundo 

acentua-se na violência da imagem A violência da imagem, portanto, denuncia o caráter 

imoral dessas produções cujos efeitos de sentido geram mais violência nas comunidades:  

 

SDs17: Acabam incentivando a imoralidade, porque aí as pessoas veem aquilo ali. Aí, tem 

que se vingar mesmo, merecia morrer. Então, acaba incitando o ódio desse jeito. (C3) 

 

O discurso sensacionalista, portanto, em certa medida, educa emocionalmente a 

população, mas “apela de forma irracional e autoritária a impulsos já transformados, desperta 

sentimentos maldosos e comportamentos sádicos no público” (MATOS, 2009, p. 90). Para 

exemplificar o modo como esses efeitos de sentido afetam o crente, C3 narra uma 

experiência:  

 

SDs18: Uma vez, eu ouvi uma notícia de um cara que tinha estuprado uma criança, um bebê, 

com um cabo de vassoura. Ah meu Deus! Na hora, me deu tanta raiva, que se eu pudesse, 

naquele momento que eu assisti. Se eu tivesse pegado aquele homem. Acho, eu matava aquele 

homem. Então, eu resolvi não assistir mais, porque quando eu assistia, eu acabava ficando, eu 

tava ficando insensível, porque eu via isso. Então, o crente, quando vê muito aquilo, acaba 

ficando insensível a dor, insensível, perde a compaixão. Porque, quando é realmente do jeito 

que eles mostram, você acha que aquele que matou, realmente, tem que morrer. Ele não 

merece salvação. Então, é prejudicial, infelizmente, infelizmente, muitos crentes. Porque, 

infelizmente, eu tenho visto crentes que são vingativos, crentes que são vingativos, crentes 

que se deixar né. (C3) 

 

C3 trata do modo como essas reportagens são eficientes em produzir crenças a partir 

da violência mediatizada, além de escancarar a falibilidade das instituições, ativando potência 

para ação individual e amoral. A indiferença moral diante da violência é compreendida como 

um grave problema ao longo da história. Em Modernidade e Holocausto Bauman (1998, p. 
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41) cita três condições de produção da indiferença moral: (1) a violência passa a ser 

autorizada por instituições e pelo próprio Estado; (2) a desumanização das vítimas da 

violência por questões ideológicas; (3) o disciplinamento que suprime a própria identidade 

(auto sacrifício). Nessa obra, o sociólogo faz reflexão do modo como a apropriação da 

indiferença moral pelo regime nazista se operou com a utilização de um formidável aparato da 

indústria, transporte, ciência, burocracia e tecnologia (BAUMAN, 1998, p. 217). Nesse 

sentido, tanto a moral quanto a indiferença moral resultam de processos sócio-histórico-

ideológicos.  

Desse modo, as mídias, sobretudo, os programas sensacionalistas, ao atuarem como 

justiceiros, porque, de certa forma, julgam e condenam os criminosos ao ódio de toda a 

população, produzem na sociedade um efeito de indiferença moral. O dizer de C3 faz 

inferência ao sentido de que, ao condenar o criminoso pelo que consome numa reportagem, o 

crente se iguala à população em geral, desacreditando na possibilidade de redenção do 

criminoso, torna-se insensível e sem compaixão diante das crueldades que são mostradas, do 

modo como são mostradas. Exercer ou desejar a vingança não são coisas que devem ser 

cultivadas pelos cristãos, embora muitos crentes tenham cultivado esse sentimento, conforme 

os dizeres de C3. Entre os entrevistados, o consumo desse gênero-P se efetiva, 

principalmente, pelos maridos. Isso nos propõe a pensar na questão da indiferença moral na 

produção da violência doméstica praticada contra as mulheres na sociedade brasileira. Não 

houve nenhum indício desse tipo de violência nos relatos coletados para esta pesquisa. O tema 

também não aparece nas narrativas nem por referência ao problema como questão social que 

mereça atenção e enfrentamento. 

A violência doméstica no Brasil tem raízes históricas na naturalização da desigualdade 

de gênero. O silêncio sobre o problema não é específico à comunidade evangélica. Entretanto, 

nessa comunidade outros fatores contribuem para o silenciamento do tema, por exemplo: o 

discurso de incapacidade feminina para cargos de lideranças nas ADs, cujos efeitos são de 

cerceamento de voz feminina nos púlpitos resguardando o sistema criado pelos homens para 

protegerem uns aos outros; a responsabilização feminina pelo insucesso no casamento ou na 

criação dos filhos, dentre outros discursos que culpabilizam a mulher pela violência sofrida. 

Em 2016, a pesquisadora Valéria Cristina Vilhena200 publicou no livro Uma Igreja sem voz: 

                                                           
200 Fundadora da EIG (Evangélicas pela Igualdade de Gênero), que desde 2015 trabalha com mulheres 

protestantes, em especial, pentecostais e neopentecostais, no combate às violências contra as mulheres tanto no 

espaço doméstico, de trabalho, quanto nas igrejas, em favor de sua voz e participação mais justa e igualitária. 

“Esse projeto é fruto do profundo desejo de discutir gênero a partir de nossas raízes culturais-religiosas e dizer 

NÃO a qualquer concessão à violência”. https://mulhereseig.wordpress.com/sobre/ Acesso em 15/08/2017. 

https://mulhereseig.wordpress.com/sobre/


246 

análise de gênero da violência doméstica entre mulheres evangélicas resultado de pesquisa na 

qual aponta um índice alto de violência doméstica contra mulheres evangélicas. A indiferença 

moral na violência praticada pelos homens possui diversos fatores, não temos propósito de 

apontar efetivamente o consumo dos programas sensacionalistas como um deles. Entretanto, a 

predominância masculina entre os entrevistados no consumo desse tipo de programa propõe a 

reflexão sobre a violência contra as mulheres no universo religioso em estudo.  

De volta aos dizeres sobre o consumo dos programas sensacionalistas, é interessante 

observar que as mulheres da família G não declaram nenhum constrangimento nem restrição 

quanto ao gênero-P. Entretanto, é a família em que há restrição a qualquer produção da Rede 

Globo por oposição ideológica moralista. Nesse núcleo familiar, também reconhecemos maior 

conservação de costumes e tradições do assembleianismo mais arcaico. Além disso, os 

entrevistados indicaram seguir às escolhas do patriarca quanto à programação televisiva:  

 

SD19: Ele que gosta, por causa dele que eu fui atrás rsrsrs (G2).  

 

SD20: quando eu chego em casa, normalmente, tá passando já (G3). 

 

Nesse contexto, compreendemos certa identificação entre o telejornalismo 

sensacionalista e o modo conservador de ser assembleiano. Nenhum entrevistado dessa 

família fez crítica ao telejornalismo sensacionalista. Declararam hábito de assistir aos canais 

SBT e Record, nos quais o gênero-P em questão é bastante frequente: “Record e SBT 

acentuam o posicionamento explícito, explorando a informação sensacionalista, a interpelação 

espalhafatosa, a crítica contundente” (LOPES, 2012, p. 300). As escolhas e os gostos 

revelados nos hábitos de consumo apontam um alinhamento ideológico entre os modos de ser 

na contemporaneidade. Não diz respeito apenas a possibilidade de acesso ao telejornalismo, 

mas a afinidade entre crenças e valores representados, estabelecidos e/ou negados no consumo 

de determinados programas.  

Dos entrevistados residentes em Salvador, apenas So3 (filha da família Souza) declara 

não gostar desse tipo de telejornal, inclusive, trata esse telejornalismo sensacionalista como 

um gênero-P desapropriado aos evangélicos. Na família Souza não aparecem relatos de 

decisão do patriarca quanto à programação, o pai passa muito tempo em viagens a trabalho e 

as folgas duram poucos dias (chega a viajar por mais de dois meses). Esses fatores podem ter 

inibido esse comportamento no pai ou mesmo ter inibido a declaração desse comportamento 

nas entrevistas:  
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SDs21: Tem aquele sensacionalismo em alguns. Não vou, assim, citar. Eu, particularmente, 

não gosto muito, mas já tem gente que gosta, que eu conheço, que é evangélico e assiste. 

Gosta de assistir. Ela diz porque é mais realista, que outras emissoras tratam o jornal assim, 

ficam mascarando a verdade (So3). 

 

So3 discorda de que não exibir imagens violentas seria mascarar a verdade, ou seja, 

critica a percepção da realidade imagética enquanto verdade. Apesar de So3 não listar os 

motivos pelos quais não gosta desse gênero-P, a observação aponta que a rejeição ao 

telejornalismo sensacionalista está vinculada ao imaginário social do evangélico. A SD “é 

evangélico e assiste” indica uma tensão entre ser evangélico e consumir o tipo de produção 

que explora a miséria e a violência. Apesar de So3 fazer referência a alguém do gênero 

feminino, nas entrevistas o público feminino é o que critica e diz rejeitar o consumo desse tipo 

de produção: os discursos trazem indícios da preferência dos patriarcas no consumo de 

telejornais sensacionalistas, mesmo quando algumas entrevistadas silenciam sobre a questão.  

No contexto da produção, o telejornalismo sensacionalista exacerba a disputa de 

mercado entre as emissoras, sobretudo, nos noticiários locais. A concorrência entre emissoras 

é reconhecida nas SDs abaixo no modo como C1 interpreta as imagens de violência:  

 

SDs22: A Globo, ela tem mais respeito nas notícias do que os outros. A própria Record, que é 

hoje da rede que é do Bispo Edir Macedo, eles fazem um telejornal comercial, passa muita 

coisa feia, muita coisa ruim, passa muita porcaria. Não que não tem precisão, certo? A Band 

passa, a Band tem um trabalho bom com Datena e o filho de Datena também. O Jornal da 

Band também é um jornal muito respeitado. Mas a Globo, nesse tipo de reportagem de coisa 

ruim, eles, geralmente, se tiver coisa ruim, eles cortam, não mostram a imagem. Se matar um 

cara, eles nem sangue eles mostram. Eles procuram esconder o máximo possível das pessoas 

pra não trazer, por causa da mente humana das pessoas (C1). 

 

A disputa mercadológica entre as emissoras é notificada pelo entrevistado ao fazer a 

leitura das imagens de violência nos telejornais. Há tentativa de criticar a exposição da 

violência, porém o dizer do entrevistado aponta um deslizamento de sentido na SD: “Não que 

não tem precisão, certo?” A duplicação do advérbio de negação na interrogação indica uma 

modalização deôntica. Nesse caso, sugerindo que há uma precisão ou necessidade de 

exposição das imagens violentas no telejornalismo. Outro sentido em desvio diz respeito ao 

telejornal da Rede Band apresentado por Datena. Pois, segundo C1, esse programa é “um 

trabalho bom”, mesmo explorando imagens violentas, seguindo a gramática de produção 

sensacionalista. Nesse sentido, dos dizeres de C1, a Rede Globo se apresenta mais respeitosa 

e/ou ética que as demais emissoras. Nessa leitura, o enunciador faz comparação entre Globo, 

Band e Record, sendo a última apontada como a que mais explora imagens violentas. Para o 

entrevistado, deveria ser diferente, pois a Rede Record pertence ao líder da Igreja Universal 
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do Reino de Deus, Bispo Edir Macedo. Por ser produto de uma empresa liderada por uma 

figura evangélica, o telejornalismo poderia ter um fim menos ou não comercial, conforme 

sugere C1.  

A lógica de mercado que impera na produção midiática parece conceder licença moral 

à Record para a produção desse tipo de programa. Alinhado a isso, se postula na 

contemporaneidade a crença de que vivemos num nível de racionalidade em que nos tornamos 

capazes de nos autodeterminar independentemente do contexto, herança do pensamento 

kantiano. Nesse sentido, So2 diz que esse tipo de produção pode prejudicar a sociedade, mas 

declara depender do modo como o telespectador vai usar a informação:  

 

SDs23: aumentar a violência também, porque no caso (...) ensinou como aquele ladrão entrou 

ali naquele lugar (...) poderia até se livrar daquilo que o jornal está anunciando e que alguém 

fez e se deu mal (So2). 

 

Os efeitos de sentido são de isenção do programa de qualquer responsabilidade quanto 

ao que é posto em circulação, atribuindo ao indivíduo/telespectador o papel de se apropriar da 

informação para o bem ou para o mal. So2 trata do telejornalismo sensacionalista pela 

inferência ao conteúdo policial (“ladrão”) e pela linguagem (“se deu mal”). Outra matriarca 

trata dessa responsabilidade do telespectador, fazendo analogia à autonomia do indivíduo no 

uso das mídias digitais:  

 

SDs24: Como a própria internet também. A gente sabe disso, que muitas pessoas aprendem 

coisas terríveis pela internet. Tem jornalismo, tem jornal que mostra a coisa tão clara que, 

então (C2).  

 

C2 traz o exemplo para ilustrar a crescente autonomia dos indivíduos nas mídias 

digitais em procurar e selecionar os produtos em oferta. Nessa configuração, o aumento dessa 

autonomia dos atores sociais ao acesso às diversas possibilidades de consumo, assim também 

o aumento da oferta de informações diminui a exigência de responsabilidade das produções 

quanto ao modo como oferta a violência ao público. Apesar dos comentários, essas 

entrevistadas (So2 e C2) não fazem crítica nem dizem ter comportamento de restrição aos 

programas sensacionalistas, também não citam exemplos dos mesmos em seus repertórios de 

consumo do telejornalismo.  
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Quadro 10: Consumo do telejornalismo sensacionalista nas famílias 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O consumo do telejornalismo sensacionalista reflete, sobretudo, o caráter 

mercadológico do gênero-P (Policial) que se utiliza das tragédias diárias das periferias 

excluídas na sociedade desigual: “Os fenômenos da sociedade são particularizados, 

individualizados. Com isso, a justiça passa a ser feita junto àquele que é identificado como o 

responsável pelo mal” (MATOS, 2009, p. 90). Esse modo de responsabilizar indivíduos e 

encontrar culpados na própria população marginalizada promove um estado de manutenção 

das desigualdades, do qual também se alimentam as religiosidades que prestam serviço de 

recuperação e salvação individualizada. Na esfera do telejornalismo, “alivia-se a sua 

dimensão social na medida em que ao mostrar tais questões, aproxima tragédias coletivas ou 

individuais de formas próprias do entretenimento” (MATOS, 2009, p. 131). Nesse contexto, o 

consumo do telejornalismo sensacionalista, sobretudo, pelos homens assembleianos, que são 

portadores de voz legitimada institucionalmente, representa tensões com a moralidade cristã 

idealizada, ao mesmo tempo em que traduz o modo como a lógica midiática é acoplada no 

funcionamento do discurso pentecostal em afinidade com as formas contemporâneas de 

exclusão.  

 

6.4.3 “Eu acredito que, em parte, eles têm esse papel da casa do social” 201  

 

Embora o telejornalismo local possua grande visibilidade entre os entrevistados, os 

telejornais diários de circulação nacional são acessados nos núcleos familiares observados. 

                                                           
201 C3, vide SDs28 p. 248. 

Cidade Família Posição familiar Diz consumir Diz não gostar Não declara 

Salvador G 

 

Mãe (G2) X   

Filho (G3) X   

Nora (G4) X   

So Pai (So1) X   

Mãe (So2)   X 

Filha (So3)  X  

Ipiaú C Pai (C1) X   

Mãe (C2)   X 

Filha (C3)  X  

Sa Pai (Sa1) X   

Mãe (Sa2)  X  

Filha (Sa3)  X  
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Verificamos que, em relação ao telejornalismo de circulação nacional, há uma predominância 

dos programas da Rede Globo entre os entrevistados, exceto na família G, cujos indivíduos 

declaram preferir o telejornalismo local, além de não acessarem à Globo. Sobre essa posição, 

trataremos com maior detalhe no próximo capítulo. A dinâmica de produção do telejornalismo 

da Globo faz com que se diferencie das demais emissoras, segundo dizeres de C2, ao ser 

questionada pelos motivos da preferência:  

 

SDs25: É bem parecido, mas às vezes tem informação diferente. Tem assuntos que repetem, é 

por isso que eu gosto de assistir os jornais da Globo (C2).  

 

Apesar de declarar acesso diário do telejornalismo da Rede Globo, alguns 

entrevistados apontam indícios de ressalvas à emissora, como se houvesse constrangimento ao 

preferir seus telejornais: 

 

SDs26: Tem muitas coisas que eu não gosto. Não tou defendendo aqui canal de televisão. Eu 

não tou defendendo. Eu também não gosto de assistir, às vezes, mas são mesmo esses (C2).  

 

SDs27: A Globo, com todo erro que a Globo tem. A gente sabe que a Globo é um jornal que 

tem. Um jornal não, é uma rede de televisão que por trás tem algo que é subliminar, tem 

bastante subliminar (C1). 

 

Há uma cultura de hostilidade em relação à Rede Globo, em geral, entre fiéis 

pentecostais, partindo da perspectiva de que a emissora promove desconstrução dos valores 

morais e cristãos no Brasil. Apesar dessa hostilidade ser mais observada, sobretudo, quanto às 

telenovelas, as desconfianças se estendem a todos os produtos da emissora. Embora não haja 

total abandono do acesso aos programas da Rede Globo, pequenos movimentos de migração 

para outras emissoras começam a ser operados, sobretudo para o telejornalismo da Rede 

Record que vem ganhando espaço entre os públicos pentecostais. No entanto, esse movimento 

ainda é lento, por exemplo, na pesquisa, uma entrevistada cita O Fala Brasil e dois 

entrevistados citam O Jornal da Record.  

Os telejornais diários buscam criar vínculos com o público imaginário, se utilizam de 

uma linguagem mais culta, de formato clássico, com apresentadores âncoras em bancadas, 

chamando as matérias, sem abusar de comentários sobre os conteúdos, dentre outras 

características: “Ao que tudo indica, um dos grandes mistérios da televisão reside nesta 

familiaridade, nesta presença diária que se estende como uma presença viva, inseparável do 

tempo e do espaço domésticos” (MATOS, 2009, p. 143). Assistir ao telejornal é uma função 

diária, ou seja, não rompe a rotina dos indivíduos, ao contrário, soma-se a ela como presença 

importante e necessária. Nesse sentido de compor parte do cotidiano, os telejornais diários de 
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circulação nacional variam, sobretudo, quanto aos horários de exibição. Em geral, 

diariamente, possuem três principais horários: antes da 9h da manhã, entre meio-dia e 14h, 

entre 19h e 21h.  

Na Rede Globo, além desses horários, há um telejornal do final do dia. São horários 

estrategicamente pensados para que o telejornalismo diário seja absorvido na rotina dos 

indivíduos. Por exemplo, entre os entrevistados, os telejornais matutinos são mais acessados 

pelas mães (C2, Sa2, So2) que são donas de casa, e por C1, autônomo que trabalha em casa. 

Esses telejornais, em geral, mesclam notícias sobre política, economia, acontecimentos 

internacionais, arte e comportamento. Seguindo essa programação, observamos os dizeres dos 

entrevistados sobre os telejornais de circulação nacional em exibição diária. 

 

6.4.3.1  “Os que passam de manhã, geralmente, são os melhores” 202 

 

Segundo C3 os telejornais da manhã são os que mais se preocupam em cumprir um 

papel social, apesar de também acentuar um determinado caráter político-ideológico. A 

entrevistada cita como se o telejornal desse horário se manifestasse de modo menos abusivo, 

apesar de acreditar que nesses telejornais há também posicionamentos:  

 

SDs28: Os que passam de manhã geralmente são os melhores. Se a gente for prestar atenção, 

os de manhã cedinho. Eles realmente têm essa visão mesmo de mostrar, uma visão mais geral. 

Então, eu acredito que, dependendo também, porque nem é tudo que passa lá, (...) Eu acredito 

que, em parte, eles têm esse papel da casa do social (C3).  

 

A sequência “eles têm esse papel da casa do social” faz referência à função que a 

sociedade espera do telejornalismo enquanto mediador da realidade, pois o próprio 

telejornalismo legitima a si esse lugar de janela do mundo. Ao mesmo tempo em que C3 diz 

da responsabilidade social em mostrar a realidade, diz que “nem é tudo que passa lá”, 

propondo o sentido de que há recortes ou fragmentação da realidade exibida pelos telejornais. 

O modo como a realidade é fragmentada constrói uma noção de realidade afetada por 

aspectos do ideológico, como indicam os dizeres de C2: 

 

SDs29: Os jornais da Globo mesmo, principalmente, o Jornal da Manhã, o Bom Dia Brasil, eu 

acho que eles mostram muito um grupo político, mas não me pergunte qual é, que eu não sei 

não (C2).  

 

                                                           
202 C3, vide SDs28 p. 248. 



252 

C2 declarou reconhecer certo posicionamento político nos telejornais matutinos da 

Rede Globo e da Rede Bahia, sua afiliada. Embora a entrevistada indique receio ao falar do 

assunto política, esses dizeres denunciam uma fragmentação no modo como esses telejornais 

retratam a política no país. Ao perguntar se o grupo mais mostrado seria a favor ou contra o 

governo (Governo Dilma, na época), C2 respondeu:  

 

SDs30: Contra. É contra. Pra mim mostra assim, contra mesmo. Não tou aqui defendendo 

não, nem o grupo, nem o jornal (C2).  

 

Apesar de C2 enfatizar que seu dizer não visa fazer juízo sobre o telejornal ou sobre o 

grupo político, a entrevistada indica a capacidade de reconhecer a fragmentação da realidade 

política nos telejornais matutinos citados. No Bom dia Brasil há espaço para pequenos 

comentários dos apresentadores, atualmente Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro, após a 

exibição de algumas matérias. Além dos comentários dos âncoras, há a participação de 

comentaristas especializados: Renata Lo Prete e Alexandre Garcia sobre política e segurança; 

Miriam Leitão sobre economia; e Luís Ernesto Lacombe sobre esporte. Conta com 

apresentadores externos em Brasília, Londres e São Paulo. É um telejornal bastante dinâmico, 

com linguagem culta, mas informal, tem entrevistas e comentaristas diversos, tudo isso faz 

com que se pareça uma revista diária. O tipo de linguagem que aproxima o telespectador de 

opiniões e posturas políticas, bem como reportagens seguidas de comentários são indícios 

sobre os quais C2 possa ter deduzido determinado posicionamento político no telejornal.  

 

6.4.3.2 “Na hora do almoço, no finalzinho do almoço eu consigo assistir o Jornal Hoje” 203 

 

Do telejornalismo diário das redes de TV nacionais, o Jornal Hoje foi o mais citado 

nas entrevistas. Inclusive, foi o único de circulação nacional do horário de almoço a que os 

entrevistados declararam acesso sem ressalvas, constrangimentos ou críticas diretas. É um 

telejornal que faz uma síntese das notícias nacionais e internacionais do dia. Possui uma 

linguagem bem leve, sem comentaristas especializados.  

 

SDs31: Eu gosto muito de assistir o Jornal Hoje de uma hora (So2) 

 

SDs32: No meio dia mesmo, acho que eles não podem se posicionar. O que eles não podem. 

Eles acabam, disfarçadamente, colocando alguma, introduzindo alguma opinião assim (Sa3). 

 

                                                           
203 So3, vide SDs33 p. 250. 
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Os dizeres de Sa3 indicam certo grau de proibição quanto a posicionamentos, como 

uma característica da gramática do telejornalismo desse horário. Isso se observa, porque, 

quase sempre, são atribuídos mesmo espaço e relevância às notícias de política e economia 

que aos demais assuntos. Essas características contam bastante para boa parte do público 

assembleiano, ou porque não querem se afetar com debates sobre política, ou porque alguns 

ainda não desenvolveram o hábito de consumir noticiário político. Sobre esse comportamento 

de evitar o tema política, destacamos as mulheres entrevistadas, em especial, as matriarcas 

que apresentavam certo receio em falar do assunto. Duas delas, C2 e Sa2, declararam 

abertamente não gostar ou não se sentir à vontade para tratar do tema.  

Os dizeres indicam que o tema política tem tratamento diferenciado no Jornal Hoje em 

relação aos demais telejornais da emissora. Além disso, o JH possui agenda bem diversificada 

com temas de tecnologia, moda, comportamento, dicas de viagens, culinária e economia 

popular. Aparece como uma opção na hora do almoço em contraponto aos telejornais locais, a 

maioria, sensacionalistas. É um horário de exibição importante para os assembleianos 

assíduos nas atividades da igreja, pois não concorre com o horário de trabalho, nem da 

escola/faculdade, nem com a maior parte das atividades da igreja que, em geral, acontecem à 

noite (cultos, reuniões, ensaios de grupos de louvor, etc): 

 

SDs33: Na hora do almoço, no finalzinho do almoço eu consigo assistir o Jornal Hoje, é o 

jornal que eu mais tenho acesso (So3). 

 

SDs34: O Jornal Nacional, quase eu não tenho tempo, que à noite estou nos cultos. Mas, 

sempre, o Jornal Hoje, eu gosto sempre de assistir, mais esses (C2).  

 

6.4.3.3 “O Nacional, eu gosto muito, entendo melhor” 204 

 

Em certa medida, há uma concorrência do horário do telejornal noturno com os cultos 

ou reuniões que acontecem, na maior parte dos templos das ADs, em três a quatro noites por 

semana. Embora as famílias entrevistadas sejam frequentadores dos templos, a maioria 

declarou assistir o jornal do horário nobre com aparente frequência. O horário nobre, como se 

convencionou chamar o horário do jantar, especialmente entre 20h e 23h, é bastante 

concorrido na televisão brasileira por concentrar os maiores picos de audiência. Horário em 

que, geralmente, a família encontra-se em casa, após o dia de trabalho. 

                                                           
204 Sa2, vide SDs37 p. 251. 
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Sete entrevistados citaram e declararam assistir ou já ter assistido ao Jornal Nacional 

(JN), dois declararam assistir ao Jornal da Rede Record (JR) e um declarou assistir ao Jornal 

da Band. Há disputa no horário, principalmente, entre Globo e Record, mas com manutenção 

do Jornal Nacional em maior audiência. Dos residentes em Salvador, duas entrevistadas 

disseram assistir ao JN às vezes (So2 e So3). Somente Sa3, dos residentes em Ipiaú, não 

declarou assistir, porque faz faculdade no horário. C1 declarou que mesmo assistindo a outros 

telejornais não deixa de assistir ao JN: 

 

SDs35: Por que eu tou assistindo o jornal aqui. Aí, termina o jornal [JN], vai passar a novela. 

Aí, como eu não vou assistir aquela novela, eu mudo pros canais, boto pra Band ou pra 

Record (C1).  

 

Apesar de C1 mencionar os telejornais noturnos da Record e da Band, e G2 dizer que 

assiste ao Jornal da Record, esses entrevistados não citam comentários específicos sobre esses 

programas. O Jornal da Record desde 2015 está na faixa das 21h30, sucedendo o novo horário 

de novelas da Record, e aos sábados em edição especial às 19h40. Apresentado por Adriana 

Araújo e Celso Freitas vem se consolidando na vice-liderança no horário. O Jornal da Band 

tem como apresentadores Ricardo Boechat e Paloma Tocci, vai ao ar de segunda a sábado às 

19h20, desde julho de 2016 passou a ser transmitido ao vivo pelo Facebook.  

O JN é o programa símbolo da Rede Globo, inaugurado em 1969, construiu um 

histórico de grande audiência205 que garantiu, já em seu início, alto valor ao tempo 

publicitário. Foi um telejornal que promoveu uma integração não apenas pela transmissão em 

rede nacional, mas por constituir, de algum modo, um discurso de parâmetros morais e 

políticos para o país. O Jornal Nacional foi um marco para o que se chama padrão Globo 

desde a década de 70, tornou-se referencial para o telejornalismo brasileiro, embora “nos anos 

iniciais do Jornal Nacional, o padrão Globo de qualidade traduziu por uma ênfase na 

qualidade técnica” (GOMES, 2012, p. 49). A qualidade técnica possibilitou a notícia ao vivo, 

outra marca do JN que inovou o telejornalismo, ou seja, a cobertura in loco. O site G1, sobre a 

História do Jornal Nacional, divulga a repórter Glória Maria como a primeira a entrar ao vivo, 

em 1977, estreando os equipamentos portáteis de geração de imagens. O trabalho dos repórteres 

na fonte da notícia produz um efeito de imparcialidade na cobertura jornalística, 

consequentemente, gerando maior credibilidade e atualidade ao programa.  

 

                                                           
205 Nos últimos anos, a audiência do JN despencou bastante, apesar de tentativas de superar esses índices com 

mudanças, sobretudo, na linguagem e no cenário desde 2015. As baixas médias de audiência têm relação com 

posicionamentos ideológicos, maior acesso a outras mídias pela população, dentre outros fatores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Boechat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paloma_Tocci
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Buscando o ponto de equilíbrio entre inovação e conservadorismo, em um 

esforço constante para manter sua posição hegemônica, o JN está articulado 

e fazendo constantes negociações com o surgimento de novas tecnologias, 

com premissas e valores do jornalismo, com alterações do cenário político, 

cultural e econômico sem perder de vista a legitimação do seu lugar social 

(GOMES, 2012, p. 54). 

 

Atualmente, os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos conversam de 

pé com repórteres em um telão e os enquadramentos de câmera mudam o ângulo dos âncoras. 

A linguagem também vem se alterando, se aproximando de formato mais popular, por 

exemplo, o uso da segunda pessoa e do pronome você é mais frequente, mas sem aspecto de 

apelação. Na família Sa, o JN é um dos preferidos: 

 

SDs36: Minha esposa, às vezes, ela assiste o Jornal Nacional. É o que eu mais vejo ela assistir 

(Sa1).  

 

SDs37: O Nacional, eu gosto muito, entendo melhor (Sa2).  

 

Sa2 declara que sua preferência tem relação com a linguagem mais acessível, ou seja, 

a linguagem objetiva e clara aproxima o programa dos telespectadores em geral. O JN traz 

notícia do Brasil e do mundo, tragédias, guerras, política, economia, esporte etc. que são 

apuradas, passam por um processo de escolha, filtros e aprovação até se tornarem pauta. O 

carro-chefe, nos últimos anos, são notícias da política nacional. Foi o assunto mais citado 

pelos entrevistados ao tratar do telejornal. No próximo capítulo detalharemos sobre o modo 

como os entrevistados interpretram o tema política no telejornalismo, em especial no JN. C3 

fez críticas à postura política do JN, inclusive, à postura do próprio âncora:  

 

SDs38: Tentava incitar o ódio ao PT, o ódio a Dilma. Eles têm, se você observar, até na forma 

como os jornalistas falam, o William Bonner (C3).  

 

Determinada postura do apresentador, reconhecida em seu modo de falar, é tensionada 

pela entrevistada como uma quebra no contrato de leitura estabelecido entre telejornal e 

telespectador. Segundo Matos (2009, p. 145), no JN há certa estratégia de descrição e 

testemunhalidade que reforça o sentido de isenção dos repórteres e apresentadores: “Tal 

estratégia implica numa tentativa de apagamento da intervenção do telejornal, resultando na 

sensação de que o profissional da comunicação é um observador que registra os fatos e as 

falas dos verdadeiros atores do evento mostrado” (MATOS, 2009, p. 145). Essa estratégia é 

validada quase sempre, por exemplo, aparece nos dizeres de C1 ao declarar confiança no JN:  
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SDs39: pode fazer algum ibope errado na Bahia. Mas o Brasil, o Nacional, quando eles falam 

do percentual, eles sempre falam certinho (C1).  

 

6.4.3.4 “O Jornal da Globo que eu acho bem mais difícil” 206 

 

Os dizeres de Sa3 destacam também certos posicionamentos, sobretudo, nos 

telejornais que se utilizam da participação de comentaristas: 

 

SDs40: O da Globo há, os que eu assisto há. Geralmente, tem algum comentarista que faz 

alguma alfinetada, assim, em algumas notícias né. Eles, geralmente, se posicionam. Até 

porque, depende do horário, porque tem horários que eles podem e outros que eles não podem 

(Sa3). 
 

Segundo Sa3, as alfinetadas variam de acordo o horário de exibição do telejornal 

diário, sendo que, em alguns desses horários, seria um comportamento observável nos dizeres 

de comentaristas e não especificamente na fala dos âncoras. Sa3 declara o Jornal da Globo 

(JG) como o mais acessível, por que trabalha durante o dia e faz faculdade à noite em Ilhéus, 

viaja todos os dias, volta para casa muito tarde:  

 

SDs41: quando eu chego tá passando jornal, aí é a hora que assisto jornal. O último jornal que 

passa da noite (Sa3).  

 

O JG vai ao ar por volta da meia noite. Apresentado por William Waack, conta com 

uma equipe de comentaristas especialistas em várias áreas, por exemplo, em política, economia, 

cultura e arte. Alguns deles são Arnaldo Jabor, Carlos Alberto Sardenberg, Heraldo Pereira, Luís 

Roberto, Nelson Motta e Mara Luquet. Nas entrevistas, o JG é citado por três participantes: C1, 

Sa2 e Sa3.  

No Jornal da Globo, os comentários servem como uma espécie de crônica ou resumo 

crítico das notícias do dia. Arnaldo Jabor é o que mais se utiliza de ironia, metáforas e 

imprevisibilidade, fugindo a postura tradicional do telejornalismo. A imparcialidade aparente 

dos comentários dá personalidade ao telejornal, mas não foge à cartilha da emissora. Se os 

comentários atraem um público que aguarda as alfinetadas no fim do dia, por outro lado, não 

atrai o público desacostumado ao tipo de linguagem ilustrativa carregado de expressões 

figuradas, por exemplo, Sa2 diz da dificuldade em compreender a linguagem do JG: 

  

SDs42: A linguagem é muito difícil, às vezes você assiste e não entende muita coisa não (...). 

O Jornal da Globo que eu acho bem mais difícil. É a linguagem deles, é bem mais difícil 

mesmo (Sa2).  
                                                           
206 Sa2, vide SDs42 p. 253. 
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O acesso da família Sa ao Jornal da Globo se constitui por causa da rotina dos pais que 

aguardam o retorno da filha após viagem à faculdade. Pelas características da gramática de 

produção do JG, que envolve desde o horário de exibição à apropriação de linguagem 

figurada, não é o tipo de telejornalismo mais acessado pelos batalhadores pentecostais, no 

sentido atribuído por Souza (2012), pois são trabalhadores que possuem uma rotina pesada no 

enfrentamento cotidiano da pobreza. 

 

6.4.4 “Eu gosto de ficar sabendo das notícias de alguns times. Apesar de que, isso aí, não 

traz edificação” 207 

 

O telejornalismo esportivo é também um gênero-P diário, tanto na grade de 

programação local quanto nacional, aparece integrado às pautas dos telejornais e em 

programas especializados.  Nas entrevistas, esse gênero-P foi reconhecido por 3 entrevistados 

dos 4 participantes masculinos e não aparece em nenhuma entrevista com participantes do 

gênero feminino208. G3 declarou não gostar desse tipo de produção, é o único entrevistado 

masculino de geração mais nova. Além disso, declarou não gostar de futebol, principal 

assunto nesse tipo de telejornalismo no Brasil:  

 

SDs43: Não sou muito ligado a futebol. Torço assim pra um time, mas não sou de assistir. Um 

negocinho (G3).  

 

Apesar das pautas do telejornalismo esportivo incluir coberturas de eventos como 

Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, competições de diversas modalidades esportivas, as 

notícias de futebol são predominantes. Destinam atenção aos treinos, contratações de 

profissionais, convocações, substituições de integrantes, desempenho dos times e da seleção 

brasileira etc, esses são os principais assuntos. Acompanhar os times de futebol é o principal 

motivo apontado pelos entrevistados que declararam assistir ao telejornalismo esportivo:  

 

SDs44: Assisto esporte. Globo Esporte, todo dia eu assisto. Assisto o futebol brasileiro. 

Assisto Liga dos Campeões. Assisto também a Libertadores. Futebol, gosto de acompanhar 

geral (...). O que eu gosto mais é futebol. E o que eu menos gosto de assistir, na verdade, é 

novela mesmo (C1). 

 

                                                           
207 So1, vide SDs45 p. 254. 
208 A matriarca da Família G declarou acompanhar a cobertura das Olimpíadas do Brasil (2016), embora não 

citou nenhum programa de telejornalismo esportivo nem qualquer indício de consumo ao gênero-P: “agora o que 

tá acontecendo, a Olimpíada, gosto. Isso aí, não posso perder não rsrsr. Tudo isso aí, é bom pra gente assistir, é 

bom” (G2).  
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O futebol aprece como principal motivo de acesso aos programas de telejornalismo 

esportivo. A telenovela citada por C1, no mesmo paradigma, mas como oposição aos 

programas de Futebol, traz um indício de uma tensão, no sentido de que são tipos de produção 

condenáveis ao crente, como se o religioso não fosse moralmente capaz de discernir o tipo de 

produto, adequeado ou benéfico (contraponto ao pensamento kantiano). Essa tensão aparece 

com mais indícios nos dizeres de Sa1 e So1. So1 declara que assiste, às vezes, e que está 

diminuindo, porque não traz edificação, ou seja, é contrário aos valores morais do crente: 

 

SDs45: O Domingo Espetacular, às vezes, eu assisto. Não vou negar também que assisto sim.  

Porque, às vezes, quando antes de conhecer Jesus, eu sempre gostei de futebol, joguei futebol. 

Gostei, e era meu esporte preferido. Então, hoje eu gosto de ficar sabendo das notícias de 

alguns times. Apesar de que isso aí não traz edificação. Tou diminuindo. Antigamente, há uns 

tempos atrás, até eu ia pra Fonte Nova assistir o jogo do Bahia, que é o time que eu gostava de 

torcer né (So1). 
 

So1 declara que gosta de saber das notícias dos times de futebol, porque sempre 

gostou de futebol, ia aos jogos do Esporte Clube Bahia no Estádio da Fonte Nova (Salvador-

Ba), inclusive, jogou futebol antes de ser assembleiano. Não encontramos nenhum registro 

oficial de proibição da prática esportiva nas normas de usos e costumes da CGADB, mas a 

norma invisível que proíbe, principalmente, jogar futebol é válida até os dias atuais:  

 

SDs46: Eu tinha aquela chama querendo ser crente, mas tinha umas outras coisinhas né, do 

mundo. A Assembleia não aceitava jogar bola. E umas das coisas que eu gostava era jogar 

bola. E, eu já ficava, mas pra outra igreja não vou não. Só vou pra Assembleia (C1). 

 

A narrativa de C1 quanto à decisão de se tornar crente aponta o quanto a proibição do 

esporte era rígida nas ADs. Na atualidade, ainda funciona, entretanto, de forma velada, ou 

seja, é uma regra da ascese assembleiana flexibilizada, conforme a interpretação de cada 

pastor, conforme cada situação individual, ou seja, variável: Quem é que joga futebol? Jogou 

onde? Jogou com quem? E assim por diante. De modo geral, a prática de esportes não é 

incentivada no discurso pentecostal, sendo recriminada para os membros batizados, conforme 

cita Sa1 que exerce função sacerdotal nas ADs: 

 

SDs47: Naquele tempo em que o pessoal era fechado, a mente fechada e tudo. Hoje nós temos 

atletas que são crentes, mas a igreja ainda segura essa doutrina de não praticar esporte, de não 

jogar bola. Porque, quando a igreja tem essa doutrina de não jogar futebol. Inclusive, quando 

tem batismo o pastor enfatiza muito esse lado. É porque o futebol, quando você tá jogando um 

babinha com os colegas, ele traz muita ira né. Quando alguém machuca o outro, aí a pessoa 

fica zangado e a ira já traz confusão, sabe disso! Então, pode acontecer uma briga no campo. 

Então, a igreja, ela pede, exatamente, não trazer escândalo, não trazer escândalo. Porque, já 
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pensou? O crente jogando futebol e daqui a pouco entra na mão com outro. Olha o irmão 

jogando, batendo, né, brigando. Então, ela pensa por esse lado (Sa1). 
 

Sa1 faz referência à época em que as ADs eram mais rígidas quanto aos usos e 

costumes, por exemplo, era obrigado ao atleta recém-convertido que abandonasse sua 

atividade esportiva. Atualmente, as concessões são negociáveis: não incentivam seus 

membros a praticarem esportes, mas não exige do atleta, que deseja se tornar fiel, o abandono 

de sua prática. Sa1 é presbítero numa congregação da AD, assiste futebol e não considera 

pecado assistir ao futebol ou aos programas esportivos na televisão, mas acha que jogar 

futebol não deve ser prática de crente, pois pode provocar escândalos, quer dizer, situações de 

trocas de desentendimento, agressões ou violências em público. Nesse sentido, a prática do 

esporte é proibida com justificativa na possibilidade de induzir um comportamento 

desagradável à imagem religiosa. Silencia, portanto, a possibilidade de induzir um 

comportamento saudável, ou mesmo a possibilidade de contribuir para reduzir as agressões 

nas práticas esportivas.  

Sa1 disse que o crente pode assistir tudo, desde que sua consciência não acuse de que 

seja uma coisa negativa ou pecado. Incluiu assistir futebol como um programa que não gera 

crise de consciência ao crente, mas também afirmou que é uma questão particular, ou seja, 

que para alguns assistir ao telejornalismo esportivo pode gerar sentimento de culpa, portanto, 

pecado: 

 

SDs48: Você pode assistir o que você quiser, assim, que sua mente não lhe acuse (...). Vai de 

cada pessoa, né? No meu ver, é o jornal, é o futebol, jogo do Brasil. Inclusive, hoje tem até 

jogo do Brasil rsrsrs (Sa1).  

 

Esse sentimento de culpa ao consumir telejornalismo esportivo aparece nos dizeres de 

So1, pois considera que não é um comportamento saudável ao crente. Praticar esportes ou 

mesmo assistir esportes pela televisão não são temas de polêmicas no âmbito institucional das 

ADs, são regras da ascese invisível, mas funcional. Velada pelo caráter principalmente sexista 

da igreja, pois se fossem regras oficializadas, muito mais homens que mulheres seriam 

excluídos ou afastados temporariamente de atividades nos templos ao longo da história das 

ADs. Embora seja um comportamento inibido ou até condenável pelos líderes, uma grande 

parcela de fiéis assembleianos jogam bola, organizam times e campeonatos atualmente. Para 

isso, criam estratégias de camuflar a prática e silenciam sobre a mesma, evitando polêmicas 

ou escândalos. O funcionamento da ascese invisível, ou melhor, das máximas não 

documentadas, mantém os homens assembleianos isentos de constrangimento e punições. 
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Assim, fortalece o sexismo nas ADs que, ainda hoje, condena as mulheres assembleianas à 

subalternidade e segregação.  

 

6.4.5. “Eu aprendo muita coisa ali. Eu, na minha profissão. Eu aprendo” 209 

 

A hostilidade à Rede Globo que aparece nos dizeres sobre o telejornalismo diário não 

se observa no telejornalismo esportivo, nem no gênero-P que trataremos por telejornalismo de 

variedade, um dos mais citados nas entrevistas. Não há um conceito pré-definido do que seria 

telejornalismo de variedades, mas optamos por usar essa nomenclatura para programas 

diversos citados pelos entrevistados como telejornalismo, embora com gramáticas que 

mesclam entretenimento, informação e educação. Alguns são espécies de revistas de temas 

específicos, como saúde, automóveis, agronegócios, outros programas fogem à linguagem do 

telejornalismo clássico, adotam uma linguagem mais espontânea, usam o humor, o 

sensacionalismo ou outros mecanismos de entretenimento, como personagens e cenários 

caricaturais. Não incluímos o telejornalismo esportivo nessa classificação por considerar um 

gênero-P com características mais definidas e consolidadas na produção do telejornalismo 

brasileiro. Do telejornalismo de variedade produzido pela Rede Globo, três programas foram 

citados: Bem-estar; Globo Rural e Auto Esporte. Do SBT, dois programas desse tipo foram 

mencionados nas entrevistas: Programa do Ratinho, em rede nacional, e Universo Axé, 

produzido e exibido pela TV Aratu210, emissora baiana afiliada ao SBT.  

O programa Bem-Estar, apresentado por Fernando Rocha e Mariana Ferrão, vai ao ar 

diariamente pela manhã, com duração de 40 minutos, desde fevereiro de 2011. Traz assuntos 

sobre saúde, sobre o corpo, hábitos alimentares e cuidados com ambiente da casa e do 

trabalho. Conta com a participação de médicos especialistas que trazem esclarecimentos de 

dúvidas sobre os assuntos. O horário de exibição e o conteúdo indicam ser um gênero-P 

voltado ao telespectador que tem acesso aos programas matutinos. As duas matriarcas 

enrevistadas de Ipiaú (C2 e Sa2) dizem assistir esse tipo de programa e uma delas declarou 

gostar bastante do programa Bem-estar:  

 

SDs49: É porquê. É, tipo assim, eu tou fazendo almoço. Aí, eu ligo, um pouco, assisto pela 

manhã. Eu gosto muito de assistir, quando tenho tempo, o Jornal da manhã e depois o Bem-

estar. O programa que eu gosto de assistir é o Bem-estar, de saúde, da Globo (...). Gosto do 

                                                           
209 So1, vide SDs51 p. 258. 
210 Sediada em Salvador-Bahia, opera nos canais 4 VHF e 25 UHF digital. É a segunda emissora de televisão 

mais antiga da Bahia, fundada em 1969, depois da TV Itapoan em 1960 (atual TV Record Bahia).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/VHF
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Record_Bahia
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Bem-estar e gosto de assistir o Jornal Hoje. Gosto do Jornal da Manhã, às vezes. Tipo assim, 

um programa educativo (C2). 
 

O caráter educativo desses programas aproxima o público feminino, nesse caso, donas 

de casa que consideram importante o cuidado com a saúde. Sa2 não cita o nome do programa, 

mas aponta a importância deles:  

 

SDs50: Não é só notícia. Às vezes, é alguma coisa que tá acontecendo no mundo, fala de 

saúde, de muita coisa que a gente precisa tá informando, né (...). E como precisa. Tem 

programa de saúde, muita coisa. Eu assisto muito a programa de saúde (Sa2).  

 

Depois da entrevista, numa conversa sem gravação, Sa2 falou de como esse tipo de 

programa a ajudou a modificar os hábitos alimentares da família. Falou do processo que 

enfrentou no tratamento do câncer de mama, uma doença genética da qual sofriam vários 

membros de sua família. Para ela, ensinar hábitos saudáveis é uma das funções sociais do 

telejornalismo. O acesso ao telejornal, sobretudo pelos assembleianos, é carregado da 

expectativa de aprendizagem. Para a maioria dos entrevistados, esse consumo representa o 

principal acesso à informação fora do ambiente religioso. Esses sentidos nos levam a 

relacionar a dimensão educativa da televisão que se faz necessária frente ao frágil sistema 

educacional do país. No entanto, a circulação do telejornalismo entre esses religiosos se 

oferece como “lugar de referência e também de instabilidades” (FAUSTO NETO, 2013, p. 

61), como é possível observar em alguns dizeres: 

 

SDs51: Ela tem aquele programa de manhã, domingo de manhã: o Globo Rural. Aquilo ali, eu 

gosto de assistir. O Globo rural, por que? Porque o Globo Rural fala da terra, fala de 

plantações. E eu nasci na roça, não é? Então, eu gosto disso. Eu me sinto bem nisso aí, criar, 

plantar. Aí, é bom demais né? Tem outro programa depois desse, que se chama Auto Esporte. 

Pra mim, é bom, porque eu aprendo muita coisa ali. Eu, na minha profissão, eu aprendo, 

pronto! São coisas que, se fosse o tipo de programação assim, que edificasse a gente, era bom 

né? Tudo bem! (So1). 

 

So1 é um dos entrevistados que mais hostilizou os telejornais da Rede Globo. 

Inclusive, apresentou certa suspensão de audiência aos telejornais da emissora, conforme 

detalharemos no capítulo a seguir. Entretanto, foi o único entrevistado masculino a declarar 

audiência ao telejornalismo de variedades da Globo, ou seja, So1 faz distinção das gramáticas 

de produção dos telejornais da Rede Globo entre edificantes e, logo, desedificantes. Declarou 

assistir ao Esporte Espetacular, ao Globo Rural e ao Auto Esporte. Os três programas são 

exibidos sequencialmente nas manhãs de domingo. O primeiro a ser exibido é o Globo Rural, 
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na sequência, o Auto Esporte, ambos citados na entrevista como programas com 

características educacionais. 

O Globo Rural, vai ao ar desde 1980, especializado em assuntos do campo traz 

notícias que interessam ao agricultor, eventos específicos na área de interesse, receitas e dicas 

de tratamento de animais, dentre outros. Atualmente é apresentado por Nelson Araújo e Helen 

Martins, aos domingos, às 08h30, com 60 minutos de duração, mas já teve seu formato em 

edições diárias, de 2000 a 2014. O programa atende aos pedidos de telespectadores sobre 

informações sobre o campo, formas de plantação, formas de alimentação, cuidados com os 

animais etc. O sucesso do programa repercutiu na criação em 1985 de uma revista mensal 

homônima que contou como primeiro editor-chefe o principal repórter do programa José 

Hamilton Ribeiro. O homem rural que se tornou morador dos grandes centros urbanos, em 

geral, traz em seu imaginário a identificação com tudo que o faça recordar, em certa medida, a 

sua origem. Ele não planta, não cria animais, optou por tentar a vida na cidade. Mas, quase 

sempre, gosta de cultivar esse imaginário rural como identificação a certa essência originária, 

como destaca So1 nas SDs51:  

 

SDs51: Eu nasci na roça, não é? Então, eu gosto disso. Eu me sinto bem nisso aí: criar, plantar 

(So1). 

 

Após a exibição do Globo Rural, vai ao ar o programa Auto Esporte211, também citado 

pelo entrevistado. É um programa específico do universo da indústria automobilística, 

apresenta lançamentos, salões, curiosidades e eventos. Mostra testes e comparativos entre 

modelos de automóveis, assuntos relacionados à legislação, informações úteis para motoristas, 

itens de segurança, competições esportivas etc. So1 é motorista profissional de carreta, 

transportes de cargas, por isso considera o programa útil à atividade profissional. Os efeitos 

de sentido sobre esses programas é que são educativos para a vida profissional, por isso, 

edificantes. O termo edificante é usado entre os assembleianos para qualificar algo que traz 

benefício espiritual. Nesse sentido, So1 confere a esses programas valor benéfico ao crente, 

pois traz informações úteis à vida profissional na cidade ou no campo. Por essas 

características, há o consumo desses programas, embora produzidos pela Rede Globo, 

emissora alvo de críticas pelo entrevistado. A imagem desses programas, pelo entrevistado, é 

de isenção de caráter político-ideológico, pois se estruturam numa gramática pedagógica. 

                                                           
211 Programa inspirado na revista impressa homônima que desde 1964 vai às bancas mensalmente. A revista 

realiza um concurso anual do carro do ano no Brasil. Desde 1998 é publicada pela Editora Globo.   
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Nesse sentido, há um apagamento do ideológico na produção de linguagem pedagógica que, 

apesar disso, alinha os sentidos da vida ao consumo de marcas, produtos, estilos de vida, etc.  

A hostilização à Rede Globo é radical no caso da Família G, pois não consome 

nenhum dos seus produtos. Entre os dizeres dos entrevistados dessa família, dois programas 

do SBT são citados como telejornalismo, embora apresentem formatos mais próximos a 

programas de auditório e de entretenimento: Programa do Ratinho, citado por G4, e Programa 

Universo Axé, citado por G3. O Programa do Ratinho é um programa de variedades, 

apresentado por Carlos Massa (Ratinho), que foi ao ar em 1998, saiu do ar em 2006, voltando 

à grade em 2009. É exibido à noite, de segunda a sexta, com auditório, linguagem bastante 

popular, seus quadros incluem competição de calouros, show de talentos, brincadeiras, 

revelação de teste de paternidade, e um quadro chamado Jornal Rational. Esse quadro é uma 

paródia cômica ao Jornal Nacional. O Jornal Rational se constitui de quadros humorísticos 

sobre previsão do tempo, pensamento do dia, piadas, exibe vídeos da internet, ler e-mails, 

entre outros. Não é um programa de telejornalismo, mas faz comentários de notícias e temas 

populares em pauta nos telejornais, por isso é citado por G4:  

 

SDs52: O programa do Ratinho também tem algumas partes que eles passam. É como se fosse 

um mini jornal. Aí, ele põe a votação lá, se é a favor ou contra o homossexualismo e tal nas 

escolas. Aí, ele bota uma enquete. Aí, a gente pode acessar de graça, mandar nossa opinião. 

Aí, eu acho legal (...). Eu já mandei pro Ratinho. Agora, pro jornal, em si, não. Agora, pro 

Ratinho eu mando. Eu mando (...). Pra que a gente possa mandar sua opinião, a maioria dos 

jornais tá fazendo isso agora: mande sua opinião e tal. Eu acho bem legal porque a gente, pelo 

menos, pode dizer o que a gente gosta e o que não gosta daquilo que foi noticiado e de certas 

atitudes que tão tomando (G4).  

 

A entrevistada faz distinção entre o Programa do Ratinho e seu quadro paródia ao JN, 

mas considera importante a possibilidade de mandar sua opinião sobre os temas em pauta. 

Inclusive, afirma já ter feito. Participar diretamente do programa, mesmo por mensagens, 

significa ter voz. A participação do telespectador direta ou indiretamente é essencial no tipo 

de programa sensacionalista e de linguagem popular. Quanto mais direta melhor, pois gera 

mais polêmica em torno do assunto em pauta, além de supervalorizar essa participação. 

Atualmente, a maioria dos telejornais possui canais nas mídias digitais como mecanismo de 

garantir essa participação, embora de modo menos direto ou com filtros. Essa participação, 

vez ou outra, é acionada nos programas. Fazer questão de participar nas mídias, em geral, 

quando tratam de temas morais polêmicos é um comportamento cada vez mais observável 

entre os jovens assembleianos. Trata-se da constituição do ciberpentecostal, conforme foi 

discutido no capítulo 4 deste trabalho.  
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G4 e G3 formam uma família e possuem uma filha, mas moram na casa dos pais G. 

Nesse tipo de situação, em geral, a seleção dos programas de televisão, assim como o canal, 

dependem de diversos fatores das relações nas famílias que habitam o mesmo lar. G3 declara 

não assistir muito à TV, devido à falta de tempo porque trabalha e estuda, além dos cultos e 

ensaios na igreja. O modo como declara indica que assiste, em geral, aos programas e canal 

escolhidos pelos demais integrantes da família: 

 

SDs53: Olha, quando eu chego em casa, normalmente, tá passando já, como se diz, novela, 

que é à noite. E, quando estou no horário de almoço, que vou em casa almoçar, e tudo, tá 

passando Universo Axé, tá passando Se Liga Bocão. Então, eu assisto mais o canal 4 que 

passa (G3). 

 

O programa de variedade Universo Axé vai ao ar diariamente às 13h30, apresentado 

por Alex Lopes. É um programa especializado no universo cultural e musical do subúrbio de 

Salvador. As reportagens tratam de eventos, histórias de pessoas, escolas, assuntos diversos 

relacionados, principalmente, ao modo de vida na periferia. É um programa de 

entretenimento, mas apresenta informações e notícias, sobretudo, no que diz respeito ao 

mundo das celebridades musicais. Muitas vezes, suas atrações são polêmicas e suas 

reportagens geram um teor de sensacionalismo ao programa. Apesar do nome do programa 

ser Universo Axé212, o estilo que predomina entre as atrações do programa é o Pagodão213. 

Interessante destacar que a família G não acessa a Rede Globo, por motivos que os 

levam considerar a emissora como inimiga dos valores morais cristãos no Brasil. Entretanto, 

tem acesso ao Universo Axé que promove o Pagodão. As músicas desse estilo se utilizam de 

letras que desvalorizam a mulher inclusive foi motivo da criação da Lei Antibaixaria214 

(2012). Apesar dessas polêmicas, o Pagodão tem versão gospel, com a produção de alguns 

grupos e produtoras nesse segmento. Esses grupos tocam em eventos gospel, mas também em 

carnaval e festas seculares215. Enfim, os programas de variedades possuem espaços na grade 

                                                           
212 A palavra axé é uma saudação religiosa usada no Candomblé, que significa energia positiva. Nos anos 80, um 

novo estilo musical dançante surgiu entre as bandas e cantores baianos, formando um gênero híbrido que se 

tornou conhecido por Axé-music. 
213 O pagodão baiano, na maioria das produções atuais, se caracteriza por fazer apologia à sexualidade precoce 

das meninas (novinhas), um ritmo muito popular nas áreas periféricas de Salvador. 
214 A lei Antibaixaria criada pela deputada estadual Luiza Maia (PT) foi sancionada pelo Governador Jaques 

Wagner (PT) em 2012. A lei veda a utilização de recursos públicos para contratação de artistas que, em suas 

músicas, danças ou coreografias desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres a situações de 

constrangimento. Na prática, a lei não é suficiente, mas gerou bastante discussão sobre o assunto na época.  
215 “Bote fé! Bandas de pagode gospel levam pagodão para igrejas e Jesus para o Carnaval”. 

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/bote-fe-bandas-de-pagode-gospel-levam-pagodao-

para-igrejas-e-jesus-para-o-carnaval/?cHash=d2158b924a10590fd1ee29ca3c6d472f. Acesso em 17/08/17.  
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de preferências dos entrevistados, apesar dos indícios que tencionam, de algum modo, os 

valores morais assembleianos. 

 

6.4.6 “Domingo à noite, quando tá passando o Fantástico, eu ainda consigo assistir, ou, 

então, o da Record” 216 

 

O telejornalismo do gênero-P revista eletrônica semanal aparece citado nas entrevistas 

com participantes do gênero feminino. Esse gênero-P é diversificado quanto a temas da 

atualidade. Além de fazer um resumo do que aconteceu de importante durante a semana, 

exibe documentário, faz entrevistas, muitas vezes, tem quadros de humor e dramaturgia, 

música, reportagens investigativas com denúncias, reportagens de conteúdo científico etc. Em 

rede nacional de televisão aberta, dois programas são classificados como revista eletrônica 

semanal, o Fantástico, da TV Globo e o Domingo Espetacular, da TV Record.  

Ambos os programas vão ao ar semanalmente aos domingos à noite, o Fantástico 

desde 1973 e o Domingo Espetacular estreou em 2004. São coerentes com o perfil de suas 

emissoras nas escolhas dos temas e no modo como são apresentados. Para Jost, “cada 

programa constitui a imagem da emissora e a imagem da emissora semantiza cada programa, 

de tal modo que assistir ao mesmo programa em duas emissoras diferentes não tem o mesmo 

sentido” (JOST, 2007, p. 91). A identidade da emissora nos programas é reconhecida, de certo 

modo, nas observações de C3. Por exemplo, quando fez críticas à Globo por se posicionar 

politicamente nos telejornais, inclusive no Fantástico:  

 

SDs54: O jeito, como eles dão ênfase. No Fantástico, como eles dão aquela força ali (C3).  

 

A postura das emissoras ao tratar sobre a política nacional, assim como a briga pela 

audiência entre programas do mesmo gênero-P, exibidos no mesmo horário e dia da semana, 

são sinônimos da batalha mercadológica entre as duas empresas, Globo e Record. Essa 

disputa se apresenta na concorrência, sobretudo, entre telejornais e entre telenovelas, 

principais gêneros-P da televisão brasileira. Os assembleianos acessam as duas emissoras, 

apesar de possuir certa hostilidade à Rede Globo e seguir orientações da CGADB contra a 

iurdização nas ADs, que sugere cautela quanto à Record enquanto propriedade de Edir 

Macedo, líder da IURD. Na entrevista, So3, por exemplo, fala com desconfiança sobre as 

telenovelas bíblicas da Record: 

                                                           
216 So3, vide entrevista anexa, p. 428. 
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SDs55: Eu não vejo, é minha opinião, é o que eu falei, tipo assim, a diferença de Marinho e 

Edir Macedo. Os dois tão querendo dinheiro, meu irmão. Então, assim, as pessoas se enganam 

porque é uma história bíblica (So3). 

 

Apesar da observação crítica quanto às telenovelas bíblicas da Record, So3 foi a única 

entrevistada que citou o Domingo Espetacular e relatou uma de suas reportagens que chamou 

sua atenção. A reportagem tratava do uso de entorpecentes por índios de uma aldeia protegida 

pela Funai (Fundação Nacional do Índio):  

 

SDs56: Eu lembro da voz daquele que faz o Domingo. Acho que é Domingo Espetacular. 

Aquele baixinho: “olá, tudo bem”. Acho que foi com ele, porque eu lembro da voz dele (...). 

A gente pode levar coisas boas, entendeu, mas é criticado. Ninguém tá condenando lá, quem 

tá levando coisas ruins, drogas (So3). 

 

So3 se interessou na reportagem ao relacioná-la quanto ao papel dos missionários 

evangélicos nas aldeias. Criticou as posturas dos órgãos que proíbem e reprimem a presença 

desses missionários em tribos indígenas, fazendo crítica à falta de fiscalização para outras 

infiltrações nessas comunidades. So3 é integrante do departamento de missões nas ADs de 

sua localidade, por isso tem esse olhar sobre o assunto. Nesse processo de reconhecimento do 

discurso telejornalístico do Domingo Espetacular, a entrevistada apaga completamente o 

caráter mercadológico da disputa entre as emissoras e ressalta o valor da informação para 

afirmar sua posição-sujeito de missionária assembleiana. O mesmo tema de reportagens 

(índios) foi citado pela mãe de So3, mas com referência ao Globo Repórter: 

 

SDs57: Eu gosto do Globo Repórter. Gosto muito do Globo Repórter, porque são coisas assim 

muito interessantes, fala sobre alimentação, sobre educação. Algumas vezes, quando passa 

sobre índios também. Eu gosto muito de assistir (So2).  

 

So2 foi a única entrevistada a citar o Globo Repórter. Justifica a escolha do programa 

justamente pelos temas considerados interessantes, com destaques às reportagens sobre 

alimentação, educação e sobre índios. O modo como os entrevistados reconhecem os temas 

tratados nos diversos telejornais nos aponta os indícios da interpenetração entre lógicas das 

mídias e lógicas da religiosidade pentecostal. Esse tipo de observação é válido e interessa em 

nossa pesquisa na medida em que nos possibilita inferir sobre os efeitos de sentido desses 

interdiscursos em processualidades. Esses indícios são extraídos de operações discursivas, 

materializadas em desvios, acoplamentos e divergências de sentido. São pistas que podem ser 

tentativamente capturadas em dizeres, em nossa investigação, na instância da circulação 

discursiva.  
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Nesse capítulo demos nota da construção de nossa metodologia, reconhecendo que se 

trata de um esforço tentativo, sem pretensão de dar conta dos fenômenos em sua totalidade. 

Apresentamos os indivíduos participantes da pesquisa por meio de suas narrativas das histórias 

de vida, situando aspectos sociais, familiares, religiosos e culturais. De ensejo, sistematizamos o 

acesso ao telejornalismo, segundo as narrativas coletadas, a partir do mapeamento dos telejornais 

citados com o objetivo de compreender os hábitos, os gostos, os desvios e outros aspectos que 

diversificam e individualizam o processo de reconhecimento. No próximo capítulo, visamos, por 

meio da análise dos dizeres, compreender o modo como o discurso telejornalístico em circulação 

interpenetra no processo de reconhecimento de temas da atualidade, incidindo na 

ressignificação das concepções de moral que atribuem identificação à formação discursiva 

pentecostal na sociedade em vias de midiatização.  
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7. O TELEJORNALISMO NA FORMAÇÃO DISCURSIVA PENTECOSTAL  

 

Neste capítulo faremos análises dos dizeres sobre temáticas que circulam no 

telejornalismo, acionados por meio do dispositivo entrevistas semiabertas. Alguns dizeres, de 

modo bem específico, são vinculados às reportagens, outros aparecem de modo mais 

genérico, relacionados aos temas das matérias ou ao modo como esses temas são dispostos no 

telejornalismo. Os temas foram citados, na maioria das vezes, de forma voluntária ou 

induzidos por questões do tipo: “Nesses dias, quais assuntos dos telejornais vêm se 

destacando para você? Qual a importância desses assuntos?”. As entrevistas semiestruturadas 

possibilitaram uma flexibilidade quanto ao questionário. Desse modo, muitos temas foram 

citados nas entrevistas, mas selecionamos apenas aqueles vinculados aos processos de 

reconhecimento do telejornalismo, não incluindo os relacionados à internet, às telenovelas ou 

outras mídias. Para fins de observação, elencamos esses temas de acordo com a regularidades 

nos dizeres (FOUCAULT, 2008). Para fins de apresentação, elencamos esses temas no quadro 

abaixo de acordo com a regularidade de citações e/ou comentários feitos pelos 12 

colaboradores durante as entrevistas: 

 

Quadro 11: Temas nos dizeres sobre o telejornalismo  

 

 

Eixo 

temático 

Regularidades Temas Entrevistados  

Violência 

urbana 

8 temas / 8 

entrevistas 

Violência urbana em geral C1, C3, Sa1, So2, So1 

Acontecimentos do bairro G3, So2 

Chacina em Realengo   C3 

Estrupo de bebê C3 

Rapaz preso confundido com o irmão 

gêmeo ladrão 

G3 

Pai vendendo bebê na internet Sa2 

Perdão a assassino da filha (caso Eloá) C2 

Dependência química C1 

Oriente 

médio 

3 temas / 3 

entrevistas 

Atentado na Bélgica /Terrorismo C2, C1 

Islamismo (Guerra da Síria, Israel, 

Faixa de gaza, Jihad islâmica) 

C1 

Bomba (atentado) So3 

Problemas 

ambientais  

4 temas / 6 

entrevistas 

Lixo C3, So1 

Dengue, Chikungunya C2 

Seca e enchente So2 

Desastre da barragem em Santa Maria  Sa1 

Animais 

domésticos 

1 tema / 1 

entrevista 

Humanização de animal doméstico C1 

Mundo do 

trabalho 

4 temas / 5 

entrevistas 

Emprego  C3 

Entrevista de emprego G3 

Escolaridade - informação Sa2, C2 
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Conscientização da população Sa3 

Saúde  3 temas / 2 

entrevistas 

Obesidade /Olimpíada dos gordinhos  C1 

Bons hábitos e higiene bucal  C1 

Saúde Sa2 

Homossexua

lidade 

5 temas / 5 

entrevistas 

Adoção de crianças por homossexuais C2 

Defesa à homossexualidade C3, So1 

Parada Gay C3 

Homossexualidade nas escolas G4 

Homossexualidade G3 

Sexualidade 2 temas / 2 

entrevistas 

Carnaval  C3 

Intervalo do telejornal C3, C2 

Perseguição 

religiosa a 

evangélicos 

6 temas / 6 

entrevistas 

Escândalo com Marco Feliciano G2, G4 

Perseguição a Silas Malafaia G3, So1 

Pedófilo apresentado como pastor G3 

Pastor matou outro pastor G3 

Uso de drogas por indígenas  So3 

Defesa ao Candomblé  C3 

Contexto 

político do 

país  

8 temas / 6 

entrevistas 

Corrupção  C2, Sa1 

Lava Jato – corrupção C1  

Crise Política/econômica C2, C3 

Política  So3 

Direitos trabalhistas So1 

Perseguição a Dilma e Lula So1 

Leis, mudanças de leis, de governo e 

impostos 

So3 

Fome – Programa Fome Zero Sa1 

Direitos  1 tema / 1 

entrevista 

Direito do consumidor So3 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os temas aparecem relacionados a artigos, notícias e reportagens veiculados nos 

telejornais. Na maioria das vezes são respostas às perguntas: “Alguma matéria ou reportagem 

chamou tua atenção por esses dias? Qual? Em que telejornal? Por que chamou tua atenção?”. 

A partir de um eixo temático reunimos temas que se aproximam. Dos onze eixos temáticos, 

selecionamos para análise os que aparecem com maior regularidade nos dizeres sobre o 

telejornalismo, quanto ao número de temas e citação nas entrevistas, quanto aos modos de 

enunciação, ou seja, “a regularidade, assim entendida, não caracteriza uma certa posição 

central entre os limites de uma curva estatística - não pode, pois, valer como índice de 

frequência ou de probabilidade; especifica um campo efetivo de aparecimento. Todo 

enunciado é portador de uma certa regularidade” (FOUCAULT, 2008, p. 163).  

Nesse sentido, a escolha em observar os temas também pretende alcançar os modos de 

enunciação, as correlações entre os dizeres que tratam de temas em comum, as posições e os 

funcionamentos, dentre outros aspectos que vão distinguindo a formação discursiva em 

estudo. Assim, os dizeres analisados se referem aos seguintes conjuntos de eixos temáticos: 



270 

tragédias (violência, atentado, desastre ambiental), escolaridade e trabalho, 

homossexualidade, perseguição religiosa, e política. Seguindo essa ordem, apresentamos a 

seguir os dizeres e as tentativas de descrever alguns dos possíveis efeitos de sentido.  

 

7.1 TRAGÉDIAS CONTEMPORÂNEAS: TELEJORNALISMO NA LEGITIMAÇÃO DA 

MENSAGEM PENTECOSTAL 

 

No capítulo anterior, tratamos sobre o acesso aos programas sensacionalistas pelos 

entrevistados. O quadro 10 indica que 50% dos entrevistados consomem esses tipos de 

programas cujo tema mais explorado é a violência urbana. Esse eixo temático foi o mais 

citado nos dizeres sobre o telejornalismo: dentre as 12 entrevistas, 8 citam ou comentam 

reportagens e temas relacionados ao assunto. Conforme destacamos no capítulo anterior, os 

dramas apresentados pelos telejornais são, em boa medida, transformados em mercadorias do 

discurso pentecostal. Aqui detalharemos o modo como essa transformação se opera nos 

dizeres: 

 

SDs01: É morte que a gente vê. Morte. Jovens da periferia morrendo. Às vezes, até inocentes. 

O envolvimento com drogas, meninos novos. Violência! E aí, a gente vê que dá pena. Só 

Deus mesmo pra ter misericórdia! (...) são coisas que, às vezes, a gente entristece de vê aquilo 

ali. Notícias ruim. Jovens morrendo sem Jesus. (...) a violência só tá aumentando. Cada dia 

mais a violência cresce. Ele não diminui. Se Deus não estender a mão. Não fizer uma aliança 

com Deus. Aí, só vai continuar essas tragédias, essas coisas terríveis no jornal. (So2) 

 

Os dizeres de So2 sobre a violência urbana noticiada nos telejornais se iniciam 

topicalizando a morte como consequência extrema da violência. Os enunciados delimitam a 

questão no universo dos jovens da periferia, mas com expressões que indicam uma tensão, 

pois ao mesmo tempo em que aparecem como vítimas morrendo, são, sobretudo, apontados 

como os causadores da violência. A SD “às vezes, até inocentes” marca um grau hipotético: a 

preposição até, antecipada da locução adverbial às vezes, indica pouca possibilidade de 

inocência desses jovens no cenário da violência nas periferias. O envolvimento com drogas 

aparece como o aspecto asseverativo da produção de violência nesse cenário, como 

silenciando todos os outros fatores geradores do problema: má distribuição de renda do país, 

desemprego, baixa escolaridade, falta de políticas públicas etc. 

De modo geral, nos dizeres, o problema da violência é significado como uma questão 

religiosa e não social. A SD “jovens morrendo sem Jesus” indica que o problema não diz 

respeito ao fato de jovens da periferia estarem morrendo pela violência, mas por morrerem 
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sem Jesus, nesse caso, sem ter se convertido ao Protestantismo. Ser protestante, sobretudo, 

pentecostal, de algum modo, poderia provocar uma mudança de vida desses jovens, pois 

igrejas, como as Assembleias de Deus, funcionam, em boa medida, como refúgio nas 

periferias. O fato dos jovens morrerem pela violência se apresenta, portanto, como 

consequência de não aceitarem Jesus, ou seja, de não pertencerem às igrejas. Entretanto, a 

violência continua crescente, conforme as SDs01, apesar do grande número de igrejas 

pentecostais nos subúrbios das cidades. 

Os enunciados sobre o aumento da violência são asseverativos. Diante dessa certeza, a 

entrevistada atribui à força divina a solução do problema, excluindo da sociedade a 

capacidade de intervenção e o papel de responsabilidade. Esses sentidos são delimitados pelos 

advérbios só e mesmo na SD: “só Deus mesmo para ter misericórdia”. Além de 

responsabilizar Deus pela solução do problema da violência, os dizeres condicionam a ação 

de Deus à espécie de acordo que precisa ser realizado entre os jovens e o divino, a partícula 

condicional instaura o sentido nas SDs01: “Se Deus não estender a mão. Não fizer uma 

aliança com Deus. Aí, só vai continuar essas tragédias, essas coisas terríveis no jornal”. Nesse 

sentido, a ação de Deus é também condicionada à escolha dos jovens da periferia em mudar 

de atitude, capaz de se autodeterminar, conforme sugere o pensamento racionalista kantiano. 

Desse modo, o problema é particularizado, ou seja, os efeitos de sentido apontam a promoção 

que hipervaloriza a solução divina da violência como independentes das ações do Estado ou 

da sociedade como todo.  

Em geral, nas entrevistas, a leitura que se fez de temas do telejornalismo como 

violência, desastres ambientais e guerras relaciona-os aos valores e crenças da religiosidade 

pentecostal. Nesse sentido, esses dizeres, em boa medida, naturalizam os problemas sociais 

em torno dessas temáticas como aspectos escatológicos previstos pelas Escrituras Sagradas. 

Acredita-se que são problemas sem solução pela sociedade, mas pelos quais a religião mostra-

se útil ao promover mudança individual. Justifica-se a existência desses males como coisas 

que precisam acontecer, indícios da proximidade da Volta do Messias. Os acontecimentos 

reportados pelos telejornais aparecem, algumas vezes, como espécie de parábolas, nas quais 

os acontecimentos se traduzem em argumentos para o ensinamento da moral religiosa. Por 

exemplo, nas SDs abaixo em que o entrevistado fala de uma reportagem a que assistiu sobre 

episódio ocorrido no rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais, em 5 de 

novembro de 2015:  
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SDs02: O que chamou minha atenção também foi aquele desastre. Se não me falta a memória, 

o nome da cidade foi Santa Maria, parece. Que teve lá que a barragem desabou e matou várias 

pessoas (...) O que me chamou a atenção foi o despertamento daquela moça. E que, quando 

ela descobriu, ela pegou a moto e saiu anunciando. E salvou muita gente com o anúncio dela. 

E alguém fez uma pergunta pra ela, e disse: “se você tivesse dormindo nessa hora?” Ela disse: 

“morreria todo mundo”. Então, isso me chamou muito a atenção. Até o despertamento do 

povo, da volta de Cristo. Que nós devemos estar despertados, igual aquela moça. Anunciar o 

evangelho e dizer que está [sic] chegando os últimos dias. João escreveu dizendo filhinhos já 

é a última hora. E se fosse agora João escreveria dizendo filhinhos já é [sic] os últimos 

segundos. Então, eu acho que a gente precisa anunciar o evangelho. Porque, assim, como 

aquela barragem, ela levou muita vida e poderia levar muito mais, se aquela moça não tivesse 

despertado e saído anunciando, dizendo que a barragem tinha estourado. Então, traz pra os 

nossos dias, nossos pensamentos (Sa1). 

 

O entrevistado inicia o dizer sobre a tragédia do rompimento da Barragem de Fundão 

afirmando que chamou sua atenção um determinado episódio em que uma moça conseguiu 

alertar e salvar várias pessoas antes de serem atingidas. Não fez referência aos impactos do 

desastre na esfera ambiental nem social. Inclusive, confundiu o nome da cidade Mariana com 

Santa Maria. Entretanto, diz lembrar as falas da reportagem sobre o episódio da moça com a 

moto alertando os moradores e formulou analogias com elementos narrativos. Na SD “nós 

devemos estar despertados, igual aquela moça”, o adjetivo igual traz pista da transformação 

do acontecimento jornalístico em parábola para reforçar o papel moral religioso do 

assembleiano em anunciar o evangelho e dizer que estão chegando os últimos dias.  

O entrevistado se reporta ao discurso bíblico com referência ao versículo da Primeira 

Carta de João, capítulo 2 e versículo 18: “Filhinhos, é já a última hora”. No entanto, busca 

atualizar o sentido, reforçando um valor temporal que indica maior proximidade da volta do 

Messias. Assim, a parábola criada a partir do episódio ilustra a missão do crente que precisa 

anunciar o evangelho, convencendo-o sobre sua responsabilidade nesse trabalho religioso. As 

parábolas são bastante comuns no discurso religioso que se pauta na Bíblia, pois foi um 

recurso muito usado na pregação de Jesus Cristo. O recurso se constitui na atribuição de valor 

simbólico a cada elemento da narrativa: a personagem na moto evitando a morte das pessoas 

diante de uma tragédia foi, desse modo, comparada ao evangelizador dos últimos dias. 

Na Formação Discursiva Pentecostal (FDP) algumas regularidades se marcam, por 

exemplo, a ênfase aos sinais escatológicos reforçam o imaginário da volta iminente de Cristo. 

Pregam atualidade da mensagem bíblica, quer dizer, tudo o que a Bíblia diz está em pleno 

cumprimento sempre. Nessa perspectiva, o assembleiano se apropria do discurso 

telejornalístico como estratégia de afirmar a proximidade da volta de Cristo, atribuindo valor 

às notícias de tragédias para afirmar cumprimento das profecias bíblicas. Essa estratégia de se 
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apropriar do noticiário como espelho de uma realidade escatológica aparece na leitura dos 

diversos fatos e acontecimentos:  

 

SDs03: A gente tem que tá por dentro que é coisas [sic] que já diz respeito aos sinais dos 

tempos, da volta de Jesus, os acontecimentos das últimas coisas (C1). 

 

SDs04: Os sinais da bíblia se cumprindo e tal, a gente precisa ver, se não for o jornal pra 

informar a gente, a gente vai vê como? (...) porque qualquer hora a gente sabe que tudo vai 

acontecer, a gente não sabe quando, nem como, nem quando vai começar e tudo. Eu acho que 

é importante (G4). 

 

O telejornal, nessa concepção, traduz o real de onde se constata a existência e a 

importância dos sinais catastróficos. A visibilidade do real, nesse sentido, tornou-se 

condicionada à mídia, a impressão é que sem ele nada se vê ou se sabe. O telejornal, em certa 

medida, é apropriado para o ensinamento e o reforço da moral religiosa, sobretudo, nos 

assuntos relacionados às tragédias. Desse modo, o atentado em Bruxelas, na Bélgica, foi 

reportado por dois entrevistados da família Costa. O acontecimento foi em 22 de março de 

2016, na mesma semana em que entrevistamos esse núcleo familiar. O Estado Islâmico 

assumiu a autoria dos ataques que resultaram em 34 pessoas mortas e 136 feridas. O tema, 

segundo C1, foi assunto nos cultos da igreja onde frequenta: 

 

SDs05: Às vezes, na Escola Bíblica, ou até mesmo nos cultos, se toca em alguma coisa que 

passa no jornal. Agora mesmo, teve o atentado na Bélgica. O pessoal falou: ‘olha, vocês tão 

vendo meus irmãos, as coisas estão acontecendo. Os fins dos tempos tá [sic] aí, a guerra 

acontecendo, nação contra a nação, reino contra reino’. Aí, o pessoal. Aí toca. Isso passou no 

Jornal Hoje. Na Escola Bíblica, o pessoal também, comenta também (C1). 

  

Os dizeres de C1 exemplificam o modo como os conteúdos do telejornalismo circulam 

nos espaços de ensinamento, sendo reportados na Escola Bíblica cujo público é, sobretudo, 

interno, “ou até mesmo nos cultos” abertos a toda comunidade interna e externa. C2 

mencionou a mesma reportagem sobre os atentados terroristas ocorridos na Bélgica. 

Entretanto, destacou a solidariedade das pessoas no socorro às vítimas como uma quebra de 

sua expectativa na leitura da reportagem. Nenhum dos dois entrevistados tratou do Islamismo 

como ameaça direta. O assunto resumiu-se à questão dos atentados enquanto sinal 

apocalíptico: “como esta ameaça está bem distante da realidade brasileira – não se configura 

um inimigo perigoso nestas terras” (CUNHA, 2017, p. 119). A surpresa da entrevistada 

quanto à reação das pessoas é um efeito de sentido dos discursos assembleianos sobre pessoas 

não evangélicas como incapazes de compaixão, solidariedade ou sentimentos do tipo. 
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SDs06: O que me chamou a atenção mesmo, por incrível que pareça, foi quando eu vi a 

reportagem do atentado que teve: é a voluntariedade do povo (...) mostrando o povo sendo 

solidário, do outro lado, claro. Na própria reportagem, a jornalista falando, uma brasileira que 

tava no vagão do trem. E ela sentiu ali, quase que na pele, o sofrimento do povo. Mas ela 

falou que viu o povo depois se ajudando, abrindo suas casas. Que num caos desses, têm 

pessoas de coração bom voltado pra ajudar. Mas, no outro lado, via a crueldade do homem se 

autodestruindo para destruir outras pessoas. Então, essas coisas assim, mas me marcou, assim, 

a voluntariedade (C2).  

 

A existência de solidariedade diante de uma tragédia chamou à atenção porque, em 

geral, postulam-se entre os pentecostais a imagem de que há uma maldade natural na 

humanidade que se manifestará sempre. Para o cristão, em geral, o homem já nasce mal, por 

conta do pecado original, por isso precisa, de todo modo, se reconciliar com Deus. Nessa 

perspectiva, acreditam que ao se tornar evangélico a pessoa se torne um ser melhor, um ser 

transformado, com um caráter elevado e com sentimentos mais sublimes. Logo, os indivíduos 

não convertidos seriam incapazes de atitudes de solidariedade e amor ao próximo. Na SD 

“mostrando o povo sendo solidário, do outro lado, claro”, a expressão outro lado diz respeito 

às pessoas, em geral, manifestando solidariedade independentemente de serem ou não cristãs. 

Apesar de considerar a crueldade do homem, a entrevistada diz que foi surpreendida pelas 

reações das pessoas voluntariamente ajudando umas às outras: 

 

SDs07: Eu comentei. Eu, particularmente, até comentei com a irmã. Eu comentei que a gente 

vê quantas pessoas morreram inocentes, até gente evangélica. Mas o homem tá maquinando o 

mal, ele quer se autodestruir destruindo as pessoas. E ainda assim, têm pessoas que se 

voluntariam a fazer o bem em meio a um caos daquele. O que me chamou a atenção foi vendo 

a voluntariedade daquele pessoal ali, se ajudando (C2). 

 

Os dizeres de C1 e C2 indicam que os efeitos de sentidos que circularam na igreja 

quanto aos atentados terroristas reforçaram a imagem da maldade do homem, de como isso 

indica os sinais do cumprimento de profecias bíblicas que apontam a proximidade da volta do 

Messias. Entretanto, em particular, C2 comentou às irmãs uma imagem de ruptura a esses 

sentidos: a voluntariedade das pessoas, a existência de pessoas boas independentemente de 

serem evangélicas. Apesar dessa observação de C2, o sentido de que o evangélico é um ser 

melhor aparece, inclusive, quando qualifica de inocentes as vítimas dos atentados, dentre as 

quais “até gente evangélica”. Essa SD acentua no uso da preposição até o valor de juízo 

positivo sobre o evangélico, como se essa identidade colocasse o indivíduo num grau de 

isenção ou livramento numa situação de tragédia.  

Os dizeres de que o indivíduo se torna um ser humano melhor ao converter-se 

preservam a valorização da moral religiosa pentecostal. Logo, subentende-se que os não-
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evangélicos não possuem a capacidade de demonstrar ato sublime. Desse modo, os dizeres do 

telejornalismo no que se referem a temáticas sobre acontecimentos trágicos, em boa medida, 

são apropriados para a reafirmação da moral religiosa. Mais que isso, esses dizeres são 

tomados como legitimadores da verdade religiosa pregada pelos pentecostais. Nesse contexto, 

esses tipos de reportagens são mercadorias apropriadas na oferta do serviço religioso que se 

assume enquanto eficiente na transformação individual de pessoas dispostas a adotar esse 

modo de vida. Os efeitos de sentido dessa apropriação é que quanto mais trágica a realidade 

mais possibilidade de convencimento da importância de conversão. Sendo assim, há um 

estado de conformismo diante da violência urbana, limitando no indivíduo a responsabilidade, 

pois sendo particularmente culpado torna-se mais propício à conversão. Assim, também, as 

notícias de tragédias ambientais e atentados terrorristas são ressignificadas para convencer o 

crente a se tornar evangelizador, quer dizer, ativista da causa religiosa, reproduzindo e 

consumindo livremente uma rede de discursos alinhados com as formas de produção e 

manutenção das violências, sobretudo, nas periferias.  

 

7.2 ESCOLARIZAÇÃO E TRABALHO: TELEJORNALISMO NA LEGITIMAÇÃO DO 

HABITUS DE CLASSE PENTECOSTAL 

 

Os dizeres sobre o telejornalismo trazem indícios de seu consumo como necessário 

para informação, atualização e educação da sociedade. O assembleiano atua no trabalho 

religioso e fora da religião enquanto cidadão com direitos e obrigações sociais, alinhado à 

ética racionalista do mundo contemporâneo em afinidade com o discurso da ética da 

providência divina. Nesse sentido, ser estudante ou trabalhador é a comprovação de uma vida 

abençoada e digna diante da sociedade. Logo, assumir esses papéis sociais justificam, em 

certa medida, o consumo do telejornal pelos entrevistados:  

 

SDs01: Eu falo no sentido assim: já que eles [filhos], jovens, na fase, estudando, na fase de 

fazer um curso. Tem informações nos próprios jornais que podem beneficiar no estudo deles. 

Tipo assim, o Enem. Eu fiz o Enem e vi que tem muitas coisas que vi que passou na televisão: 

‘ah essa reportagem passou, mas eu não me interessei’. Então, nesse sentido que chamo a 

atenção deles (C2). 

 

Os dizeres da matriarca da família Costa sobre o telejornalismo nessas sequências 

iniciam-se com uma modalização explicativa, justificando os motivos pelos quais sugere o 

consumo dos telejornais aos filhos (eles). As razões apresentadas trazem indícios de uma certa 

preocupação com a escolarização dos filhos. Para exemplificar em que situação o 
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telejornalismo contribui com a escolarização, a entrevistada cita sua experiência pessoal no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), quando, segundo a mesma, reconheceu o 

conteúdo dos telejornais reportado nas questões das provas. O Enem avalia o desempenho dos 

estudantes, funciona como seleção para universidades públicas e particulares, além dos seus 

resultados servirem de critério para programas de bolsas e financiamento em universidades 

particulares. Apesar de sugerir que o telejornalismo contribui nos processos de escolarização, 

em diferentes momentos da entrevista, outros dizeres de C2 indicam contestabilidade desse 

papel: 

 

SDs02: A televisão em si, pra mim, não iria fazer falta. Tem coisas informativas, mas dava até 

pra viver sem essas informações. É uma opinião minha entendeu? Eu tenho e assisto, mas se 

meu esposo falar assim: ‘Oh Ana eu vou tirar’. Ah tira! Pra mim, não vai fazer falta (C2). 

  

Os dizeres de C2 delegam ao marido a decisão de manter ou não o aparelho de TV, 

apontando o funcionamento das relações de gênero na família que conserva o papel do 

homem enquanto quem determina regras no funcionamento do lar. Entretanto, isso não se 

materializa enquanto tensão pela entrevistada. A permanência da televisão em sua casa é 

condicionada à vontade do marido, não às necessidades de informação dos filhos ou de outra 

exigência do mundo contemporâneo. O imaginário de assembleiano constituído de uma 

memória discursiva de manutenção da ascese institucionalmente estabelecida se materializa 

com a tensão que se esboça nos dizeres da entrevistada que ora sugerem valorização do 

consumo dos telejornais, mas ora dispensa-o, como na SD “dava até pra viver sem essas 

informações”. É a tensão entre a ascese assembleiana que, por exemplo, dispensava a 

escolarização, mas que atualmente preza por reconhecimento nos espaços sociais além do 

religioso. Esses sentidos reaparecem nas SDs abaixo ao salientar a sobreposição da identidade 

religiosa acima da escolaridade e do reconhecimento profissional:  

 

SDs03: Eu falo pra meus filhos, de coração. Falo: “a maior alegria que vocês me dão, não é 

ter um bom estudo, uma boa formatura, ter um nome lá em cima de profissão, de ganhar bem. 

Isso tudo é bom, mas o que me traz feliz é vocês tá firme [sic] com Jesus, minha maior 

felicidade. Eu amo vocês. Já falei e falo, se for pra escolher entre em vocês tá com Cristo em 

outra vida, vocês tá com Cristo porque nada mais importante que tá com Jesus”. Sempre, 

deixo isso bem claro pra eles, entendeu? (C2). 

 

Os dizeres começam com modalização elocutiva em primeira pessoa, evidenciando 

grau máximo de adesão ao conteúdo para reforçar o caráter expressivo, inclusive, com a 

metáfora falar de coração, ou seja, há adesão por emotividade e crença. A entrevistada 

enfatiza o valor que dá à identidade religiosa dos filhos sobrepondo-a aos papéis sociais fora 
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do universo religioso. Esses papéis aparecem acentuados por expressões de qualificação: bom 

estudo, boa formatura, nome lá em cima de profissão, ganhar bem. São resumidas na SD “isso 

tudo é bom”. As expressões de qualificação são indícios que há reconhecimento da 

importância desses papéis na sociedade. Entretanto, a qualificação desses aspectos 

(escolaridade e profissão) se apresenta como facultativo: os filhos podem ter ou não bom 

estudo, boa formatura, boa profissão, bom salário. Não quer dizer que dispensem estudo, 

formatura, profissão e salário. O elemento facultativo se delimita à qualificação, por isso sua 

repetição em cada elemento citado. A adversativa nas SDs03 “isso tudo é bom, mas o que me 

traz feliz é vocês tá firme [sic] com Jesus” não faz oposição entre ter Jesus e entre ser 

escolarizado e/ou profissional. A oposição se estabelece na qualificação fora do ambiente 

religioso, como se à medida em que se amplia a escolaridade ou se qualifica 

profissionalmente se distanciasse da identificação religiosa. Desse modo, observamos como 

funciona o discurso do habitus de classe, do qual demos nota no capítulo 3 desse trabalho. 

Preza-se pela ética da providência, manutenção da dependência à religião. O novo espírito 

capitalista para o batalhador pentecostal busca especialização para o trabalho religioso, mas 

continua com qualificação limitada que, portanto, reduz as possibilidades de ser profissional 

de renome e de ter bons salários.  

Nesse contexto, o acesso ao telejornalismo é compreendido como modo de se informar 

e de estar mais preparado para situações de avaliação tanto no universo escolar, como Enem e 

vestibulares, quanto no mundo do trabalho como concursos, entrevistas de emprego etc. Em 

geral, não se reconhece o caráter massificador nos discursos midiáticos, nem o modo como 

opera o agendamento midiático dos assuntos relacionados ao mundo do trabalho. Na maior 

parte das entrevistas, quando trata de escolaridade e profissão, valoriza-se o acesso ao 

telejornal como necessário, como se observa nas SDs abaixo que materializam a resposta à 

seguinte pergunta feita à matriarca da Família Santos (Sa2): “Assistir telejornal para um 

jovem, para as meninas, por exemplo, para suas filhas, que trabalham, que tão no mercado de 

trabalho. Você acha que assistir telejornal é bom, é ruim, ou não faz diferença?”. Sa2 é a única 

matriarca entre as entrevistadas que concluiu o Ensino Médio. As filhas são licenciadas em 

Letras e Geografia por universidades públicas. Dos núcleos familiares, os Santos é o que 

possui maior índice de escolarização:  

 

SDs04: Eu acho que é bom, que eu sempre. Na minha época, que eu estudava, não tinha 

televisão em casa. Então, eu fui fazer uma redação, não sei se foi de teu tempo, falava das 

Ilhas Malvinas. E eu não soube fazer nada, porque eu não tinha televisão. Aí, eu estava 
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desinformada totalmente. Então, eu acho que é bom. E sempre incentivo elas [filhas] a assistir 

o telejornal, que ajuda muito (Sa2). 

 

Os dizeres começam pela primeira pessoa do singular, indicando adesão máxima ao 

conteúdo que é uma modalização de certeza e credibilidade temporal: “Eu acho que é bom, 

que eu sempre”. A resposta é organizada a partir de representação testemunhal que se remota 

ao período em que a televisão era proibida nos lares assembleianos: “Na minha época, que eu 

estudava, não tinha televisão em casa”. Sa2 estudou em colégio particular no município de 

Ipiaú (Colégio Rio Novo). Isso indica que a família da matriarca tinha condição de ter o 

aparelho de TV em casa, mas não tinha por obedecer às orientações das ADs na época. A 

pressuposição conclusiva introduz uma situação do contexto de escolarização para elaborar 

uma operação indiciária. “Então, eu fui fazer uma redação (...) E eu não soube fazer nada, 

porque eu não tinha televisão. Aí, eu estava desinformada totalmente”. Os dizeres sugerem 

que a causa da desinformação sobre o tema da redação foi proveniente da ausência da 

televisão em casa. Assim, a entrevistada infere que é bom assistir ao telejornal. Portanto, 

aconselha às filhas a isso. Nesse sentido, o telejornalismo aparece como espaço de 

instrução/conhecimento. No contexto da entrevista, esse sentido é reforçado pelo testemunho 

pessoal que se transforma, de certa forma, em argumento sobre o valor do telejornalismo na 

relação trabalho-escolaridade. O telejornalismo enquanto espaço de instrução/conhecimento 

necessário ao mundo do trabalho é reconhecido também nos dizeres dos entrevistados mais 

jovem, a exemplo de C3 e G3:  

 

SDs05: Tem jornalismo ali que fala sobre emprego. Então, eu acredito (...). Eu acredito que, 

em parte, eles têm esse papel da casa do social (C3). 

 

SDs06: É notícia só de quem prendeu, quem foi morto, nada de um conhecimento que você 

possa utilizar, como posso dizer, em um trabalho ou numa entrevista de emprego. Assim, 

como o canal 7 mesmo, que é um canal cultural, que você aprende várias coisa [sic] ali que 

você pode utilizar numa entrevista de emprego (G3).  

 

Os dizeres de C3 indicam que a temática emprego constrói locus de credibilidade no 

telejornalismo. O conectivo então aponta uma condição específica na qual se acredita. A 

especificidade fica mais evidente com a oração restritiva na SD “tem jornalismo ali que fala 

sobre emprego”. Os efeitos de sentido sugerem que nem tudo no telejornalismo é confiável. 

Pressupõe que, ao falar sobre emprego nos telejornais, fala-se de verdades. Ao contrário de 

outros temas, nos quais, portanto, se daria a construção e divulgação de não-verdades. Nesses 

dizeres, naturaliza-se o discurso do telejornal sobre emprego enquanto tradução da realidade. 

Por fim, segundo a entrevistada, “falar sobre emprego” é cumprir “papel da casa do social”.  
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Os dizeres inferem sobre um papel social do telejornalismo quando voltado ao âmbito 

do mundo do trabalho. No mesmo paradigma de significação da função social do 

telejornalismo, na SDs06, G3 critica quando privilegiam os acontecimentos trágicos ao invés 

de cumprir o que seria seu papel na sociedade: “nada de um conhecimento que você possa 

utilizar, como posso dizer, em um trabalho ou numa entrevista de emprego”. Enfim, os 

dizeres sobre escolaridade e profissão nas entrevistas reconhecem no telejornalismo, 

principalmente, um exercício de orientação para o mundo do trabalho que se alinha à 

identificação do crente pentecostal. As relações entre escolaridade e trabalho são 

naturalizadas nas interpretações tanto dos pais quanto dos jovens estudantes que continuarão 

atuando enquanto batalhadores conformados com seus subempregos e subsalários.  

Nesse contexto, entre esses religiosos, o trabalho religioso continua se mantendo como 

o mais incentivado e valorizado. A condição de servo de Deus, da qual tratamos no final do 

capítulo 3, permanece muito valiosa na identificação assembleiana. Entretanto, atualmente, 

quando se enfraquecem os domínios das instituições, o trabalho religioso aparece de outras 

maneiras, não apenas pelos títulos e cargos, hiper-reconhecidos nas falas dos entrevistados, ao 

se referirem aos familiares pastores, presbíteros etc. O trabalho religioso, na sociedade em 

vias de midiatização, ganha uma forma aderente aos novos modos de produção na sociedade, 

muito voltados à adesão ideológica às causas, às defesas, ao trabalho nos espaços de 

circulação discursiva onde ocorrem as disputas entre transformações ou manutenções de 

sentido. Facebook, Instagram, dentre outras mídias, por exemplo, são alimentadas pelo 

trabalho voluntário de inúmeros seguidores que diante da ilusão da gratuidade não se dão 

conta de que são mão de obra na manutenção de uma indústria global de circulação midiática. 

A exacerbação da noção de que para demonstrar a condição de liberdade é preciso expressar-

se e posicionar-se diante de causas ideológicas fortalece no assembleiano o senso de 

militância que, nas mídias digitais, se alinha aos novos modos de produção.  

Como foi dito anteriormente, os assembleianos, embora sejam afetados pela ética 

protestante do trabalho e pelo discurso da prosperidade, são mais adeptos da ética da 

providência. Assim, empreendem com maior empenho no trabalho religioso, não importando 

se institucionalizado ou não, se gratificado ou não. Por exemplo, acreditam que militando em 

defesa de causas morais trabalham a favor da vontade de Deus e, portanto, serão merecedores 

da providência divina. Nesse empenho, se alinham às formas atuais de produção 
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desistitucionalizadas, voluntárias e de apagamento da identificação com o imaginário do 

trabalhador constituído com muitas lutas ao longo da história217.  

 

7.3 HOMOSSEXUALIDADE EM DISCURSOS: TELEJORNALISMO NO PROCESSO DE 

RESSIGNIFICAÇÃO DO CRENTE  

  

A homossexualidade nunca foi aceita pelos assembleianos que a compreendem como 

pecado. Mesmo assim, até anos 90 não havia nas ADs grandes debates sobre o assunto, nem 

oficiais nem extraoficiais. O tema passou a ser pautado nas ADs a partir das discussões 

promovidas por pastores midiáticos, principalmente, por Silas Malafaia e Marco Feliciano que 

começaram a polemizar a atuação do Movimento LGBT218 em prol de reconhecimento numa 

série de ações legislativas e judiciais. Por exemplo, projetos de lei para reconhecer a parceria 

civil entre homossexuais e criminalização da homofobia, além de campanhas de 

sensibilização da população a favor dessas ações, foram significados como façanhas 

contrárias a Deus e toda sua representação: “Desta vez, um inimigo contra a religião e seus 

princípios, contra a Bíblia, contra Deus, contra o Brasil e as famílias: a homossexualidade” 

(CUNHA, 2017, p. 119). 

 

7.3.1 “Tá trazendo imoralidade pras famílias, isso não é bom” 219 

 

A partir de 2000, principalmente, as ações do Movimento LGBT se tornaram 

sinônimos de alegação para o politicismo assembleiano. Pastores midiáticos e políticos 

evangélicos reforçam a necessidade das igrejas se articularem contrariamente às causas 

pleiteadas e/ou defendidas pelas comunidades LGBT. Assim, o debate sobre a 

homossexualidade foi ganhando espaço nas ADs, ultrapassando os espaços da religião, 

ganhou ênfase no projeto político assembleiano que se concebeu a partir de defesa da moral 

conservadora como extensora para além dos muros dos templos:  

 

                                                           
217 Na sociedade contemporânea é cada vez maior o número de trabalho informal, autônomo e sem garantias 

legais. Um exemplo desse tipo de trabalho é o Uber, plataforma que conecta motoristas e passageiros por meio 

de aplicativo em smartphones. Além das formas de trabalho remunerado, mas sem garantias de direitos 

trabalhistas, existe o trabalho voluntário que é realizado ao ofertar informações, imagens, textos e tc em 

plataformas como Wikipédia, Facebook, Instagran, dentre outras. 
218 Em 1995 é fundada a ABGLT (Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis). Atualmente, a sigla 

possui algumas variações. Em nosso trabalho, adotaremos a versão mais popular, LGBT. 
219 C2, vide SDs01, p. 277 
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Refletindo esta trajetória, nas eleições de 2010, a Bancada Evangélica 

alcançou o mais alto número de eleitos em sua história: 73 deputados 

federais e 3 senadores. Na campanha de vários deles era demarcada a 

sinalização de insatisfação com os muitos avanços no campo de direitos de 

minorias (especialmente mulheres e LGBTIs) durante o governo Lula 

(CUNHA, 2017, p. 91). 

 

Na década de 80 a (des)criminalização do aborto foi um dos argumentos mais 

levantados para a constituição de representação política nas ADs. O aborto, primeira causa de 

debate nas ADs sobre crise moral da sociedade (DANIEL, 2004, p. 478), não foi mencionado 

em nenhuma das entrevistas realizadas na pesquisa. No entanto, a homossexualidade aparece 

nos dizeres de 50% dos entrevistados. Nas entrevistas não há nenhuma vez o uso do termo 

Homossexualidade, apenas Homossexualismo. Entendendo que o termo homossexualismo 

recupera o sentido de doença, adotamos homossexualidade em nosso trabalho, mas mantendo 

o termo homossexualismo nas sequências discursivas analisadas, conforme ditas nas 

entrevistas. Em setembro deste ano, uma liminar do juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, da 

14ª Vara do Distrito Federal, ascendeu nas mídias digitais polêmicas que recuperaram, de 

certo modo, os sentidos de homossexualidade como doença. A liminar visava tornar 

legalmente possível que psicólogos ofereçam tratamentos de reversão sexual. Em 1973, a 

Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade de seu rol de doenças 

mentais. Em 1993, foi retirada também da lista da Classificação Internacional de Doenças 

(CID). No Brasil, a Resolução 01/99 do Conselho Federal de Psicologia estabelece normas 

que proíbem a estigmatização e discriminação da homossexualidade. 

Voltando aos dizeres dos entrevistados, vale destacar que nas entrevistas da Família 

Santos (Sa) não há referência ao tema de nenhuma forma, como um silenciamento acordado, 

mesmo que não conscientemente. Entre os 5 entrevistados mais jovens, somente Sa3 não toca 

no assunto. Nos demais núcleos familiares, um entrevistado de cada grupo não cita o tema 

(C1, G2, So2). Todas as referências à homossexualidade significam-na como tipo de “desvio” 

moral normatizado na mídia em geral, inclusive, no telejornalismo: 

 

SDs01: Tem reportagem que não traz boa conduta pra família não. Que traz umas coisas 

assim: tipo assim, quando mostra uma reportagem que a justiça liberou pessoas do mesmo 

sexo adotar [sic] um filho pra criar. Eu sou contra, eu acho que não é certo, é imoral isso aí. 

Aí, por exemplo, acho que não é bom. Tá trazendo imoralidade pras famílias, isso não é bom. 

Eu chego até desligar a televisão, mudo de canal, desligo, pra não assistir (C2). 

 

O dizer de C2 exemplifica o tipo de reportagem que, segundo a entrevistada, não traz 

boa conduta para a família. A noção de família aqui é tradicional e patriarcal, para a qual, 

segundo C2, o telejornalismo deve se colocar à disposição. Os efeitos de sentido sugerem que 
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o telejornalismo se torna imoral ao dar visibilidade às conquistas de direitos a casais 

homossexuais. A atitude de C2, em desligar a TV ou mudar o canal, é uma reação que 

repercute na audiência. Essa reação é o indício de que, para a entrevistada, houve quebra do 

contrato de leitura do telejornal ao reportar às mudanças de paradigmas no que se entende por 

família. A “bandeira da salvação da família”, conforme discute Cunha (2017, p. 130), é 

amplamente defendida pelos pastores Silas Malafaia, Marco Feliciano (deputado federal) e 

outros, sobretudo, políticos. Essa bandeira de defesa alega que a legalização da união entre 

homossexuais compromete não apenas a moralidade, mas a preservação da espécie humana. 

Em 2010, outdoors foram espalhados no Rio de Janeiro com a campanha do Pr. Silas 

Malafaia:  

 
Figura 20: Campanha do Pr. Silas Malafaia pela defesa da família 

 

 
 

Fonte: http://alancapriles.blogspot.com.br/2010/10/ataque-aos-outdoors-do-pastor-silas.html. 

 

O debate em torno da defesa da família ganhou maior relevância entre os evangélicos 

conservadores desde o fim da Ditadura Militar no país. O projeto de modernização do país 

com incentivos à industrialização, urbanização, desenvolvimento tecnológico e dos meios de 

comunicação afeta a noção de família patriarcal e tradicional. No país rural, a família como 

unidade de produção tinha uma formação justificada na cultura de subsistência. Com todas as 

mudanças acima citadas, a família transforma-se em unidade de consumo, nos moldes da 

expansão do mercado de bens industriais. Ainda assim, nessa nova conjuntura social, a 

família conserva-se com status de grande consumidora, sobretudo, da indústria cultural em 

suas diversas possiblidades: lazer, educação, cultura, arte, saúde, segurança, tecnologias, etc.  

Nessa trajetória, novos serviços foram criados para atender as demandas da família, cujas 

funções se descentralizaram, principalmente, com o ingresso das mulheres no mercado de 

trabalho pela necessidade, dentre outras, de manter a capacidade de consumo familiar.  

http://alancapriles.blogspot.com.br/2010/10/ataque-aos-outdoors-do-pastor-silas.html
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A defesa dos assembleianos quanto à conservação do tradicional modelo de família 

patriarcal, hierárquico e autoritário encontra embasamento no processo de identificação 

religiosa pentecostal brasileira, no qual fortaleceu uma hegemonia do pensamento sexista, 

inclusive na divisão do trabalho religioso, a que demos nota ao longo deste trabalho. Preservar 

a família na igreja é um dos principais objetivos do fiel assembleiano. Nas entrevistas, falam 

com orgulho dessa competência que conserva a família enquanto unidade produtiva, inclusive 

para o trabalho religioso, ou seja, sem filhos nas igrejas, menos seguidores, menos 

trabalhadores voluntários para manter a cadeia de produção.  

O discurso contrário à família homoparental visa afetar a realidade externa às ADs, 

não é restrito aos pastores famosos, se apresenta como posicionamento institucional, 

compreendendo o conjunto de justificativas pelas quais as ADs ressignificaram o ascetismo 

intramundano: estar no mundo, mas não ser dele. Essa ressignificação requer o deslocamento 

do sentido de asceticismo historicamente defendido no Pentecostalismo. Esse processo de 

desidentificação faz parte da evolução da semiose pentecostal, já citada anteriormente, que 

exige das instituições tentativas de reorganização pelas lógicas e operadores da nova 

ambiência social.  No Jornal Mensageiro da Paz de maio de 2013, em entrevista, o Presidente 

da CGADB (Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil) na época, Pastor José 

Wellington Bezerra, trata do processo de transformação das ADs e explica a postura da 

instituição na articulação de projeto político como arma no enfrentamento da guerra contra o 

reconhecimento da família formada por casais homossexuais: 

 

Quando a igreja começou a experimentar uma nova fase de crescimento, e 

isso começou a acontecer, pela graça de Deus, depois que assumimos a 

presidência desta entidade, eu entendi que precisávamos eleger 

representantes para cuidar da vida administrativa do nosso povo, ou seja, de 

representantes nossos junto ao poder público. Hoje, temos na Câmara 28 

deputados federais que são assembleianos, e temos mantido contato e 

orientado os nossos irmãos para que nos representem diante de algumas leis 

nefandas que tramitam na Câmara e no Senado. 

Nós somos evangélicos e a Palavra de Deus não nos autoriza a prática do 

aborto, que é um crime; a Bíblia também não autoriza a união entre pessoas 

do mesmo sexo, porque o homem deve casar-se com uma mulher e o 

apóstolo Paulo ensina que a união deve ser monogâmica. Certa feita, eu li 

uma notícia de que um juiz no Estado do Amazonas autorizou um cidadão 

contrair núpcias com duas mulheres e a atual situação está declinando para o 

ridículo. Mas, eu quero deixar claro que não somos contra os homossexuais, 

mas contra a prática, que é considerada pecado. Nós amamos essas pessoas e 

o nosso desejo é conduzi-las a Cristo. Mas quanto à legalização do 

“casamento” entre pessoas do mesmo sexo, nós somos totalmente contra, 

não podemos aceitar uma indecência como essa. (MP, nº 1536, maio de 

2013, CPAD, p. 11).  
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Os dizeres do Pastor se remetem ao intersistema que se formula na interpenetração 

entre mídia, religião e política, principalmente, a partir de 1988 quando o mesmo assumiu a 

presidência da CGADB, permanecendo até abril de 2017 quando seu filho assume o cargo. Os 

representantes religiosos assembleianos tem objetivos em lançar candidaturas para defesa da 

moral conservadora de modo articulado institucionalmente. Um discurso tentativo em não 

contradizer a moral cristã (amar o próximo como a si mesmo) se mostra na despersonalização 

da descriminalização: “não somos contra os homossexuais, mas contra a prática”. Esse 

discurso se repete de modos diferentes entre os pentecostais conservadores como mecanismo 

a convencer que não há perseguição ou condenação aos homossexuais nas igrejas. Assim, o 

que se observa é que a mesma lógica que oferece acolhida exerce a opressão, uma luta de 

contrários em prol da manutenção da estrutura de exclusão e repressão, nas igrejas, aos 

homossexuais assumidos. O casamento entre homossexuais foi um assunto também citado na 

entrevista com C2 que defendeu o posicionamento institucional em não celebrar esse tipo de 

união. Para a entrevistada, na televisão há um esforço para normalizar o casamento 

homoafetivo: 

 

SDs02: Eu acho que a igreja num deve praticar também casamento com pessoas do mesmo 

sexo. Isso aí a igreja num pode de jeito nenhum. Acho isso imoral demais pra os crentes, 

verdadeiramente. Não pode muitas coisas, mas acho que isso aí. Hoje tá muito comum na 

própria televisão. Você vê muito isso, é muito normal, muito normal. Não precisa ser novela 

não. Quem assiste novela não. Casou, separou e tem aqueles que libera mesmo, que defende 

isso: que a família não precisa ter a mãe, o pai, os filhos, que a família são duas pessoas, não 

importa que sejam do mesmo sexo. Então, isso é uma coisa que a igreja não deve (C2). 

 

A SD “não precisa ser novela não” traz indício de que há expectativa de exposição de 

união homoafetiva nas telenovelas, ao contrário do que a entrevistada espera do 

telejornalismo. Assim, os dizeres indicam que ao reportar o direito de adoção o telejornalismo 

dá visibilidade e, portanto, existência, de modo efetivo, à formação familiar por 

homossexuais. Nessa questão, reside a quebra de contrato de leitura para a entrevistada que 

reage rompendo a audiência. Nesse contexto, noticiar a adoção de crianças por casais 

homossexuais contradiz o discurso da bandeira da salvação da família, porque reconhece a 

possibilidade de preservação da espécie por família formada com casais homossexuais, 

rompendo o imaginário de que essas pessoas são imorais, por isso, incapazes de criar/educar 

uma criança. O conceito de família foi novamente reportado na entrevista com C2, ao 

responder sobre o tipo de reportagens a que gostaria de assistir no telejornal: 
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SDs03: Tipo assim, que tenha boas notícias também: pessoas que preservam a família. Eu 

acho muito bonito isso. Quando mostra alguém que preserva sua família, tem tantos anos de 

casados com filhos. Gosto de ver esse tipo de exemplo, gosto de ver isso (C2). 

 

Nas SDs acima, C2 descreve o tipo de reportagem a que atribui valor: exemplos de 

famílias tradicionais com filhos e casamentos duráveis. Além desses exemplos aos quais 

gostaria que fossem reportados no telejornalismo, a entrevistada destaca o perdão como tema 

que poderia ser mais valorizado no telejornalismo e cita o episódio de perdão da mãe de Eloá 

ao assassino da filha como exemplo de reportagem que a agrada:  

 

SDs04: Quando mostra alguém numa atitude de perdão. Um exemplo, daquela vez, muito 

antiga essa reportagem, mas que me lembrei aqui agora, daquela menina Eloá que o namorado 

matou. Uma coisa assim, não foi? Que a mãe perdoou aquele rapaz. São coisas que a gente vê, 

assim, que o jornal tá passando: a importância do perdão, que aquela mãe não desejou o mal 

pra aquela pessoa, perdoou ele (C2).  
 

O caso Eloá foi bastante repercutido na mídia. Segundo as divulgações, a adolescente 

de 15 anos foi morta pelo namorado de 22 anos, Lindemberg Alves, em 17/10/2008, após 

cerca de 100 horas de cativeiro. Eloá morreu com um tiro na cabeça e outro na virilha. A 

amiga Nayara foi atingida no rosto, mas sobreviveu. No velório de Eloá, sua mãe, Cristina 

Pimentel, fez um curto pronunciamento durante uma homenagem, afirmando que perdoava o 

ex-namorado de Eloá, mas que esperava que a justiça fosse feita. O vídeo da homenagem 

circulou em diversos telejornais. Em 2012, o rapaz foi condenado a 98 anos e dez meses de 

prisão pelos crimes. 

O episódio da mãe de Eloá foi interpretado por C2 como um tipo de reportagem que 

demonstra a capacidade do ser humano em perdoar, mesmo o assassino da filha. A morte de 

uma menina de 15 anos pelo namorado inconformado com o fim do relacionamento não 

simbolizou como um gesto capaz de fazer com que a entrevistada desligasse a TV ou mudasse 

o canal. A violência contra a mulher é invisibilizada na leitura que se faz da reportagem, trata-

se da indiferença moral que atinge toda sociedade brasileira, a produção social da indiferença 

moral foi responsável por barbáries como o Holocausto (BAUMAN, 1998). A fala de perdão 

da mãe ao assassino da filha, nesse episódio, representou uma atitude moral, diferente do 

gesto de adoção por casais homossexuais. A adoção de uma criança que, em geral, representa 

um ato moral, quando feita por casais homossexuais tornou-se imoral, conforme os dizeres. 

Assim, os efeitos de sentido são de que a homossexualidade é mais grave que o homicídio, é 

imperdoável. Esses efeitos de sentido constituem o interdiscurso sobre homossexualidade que 

também aparece nos dizeres de outro entrevistado: 
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SDs05: Qualquer outra coisa eu aceito. Agora, negócio de gaysmo. Isso aí, não dá pra mim 

não. Eu prefiro perdoar um ladrão, um assassino (So1).  

 

Os efeitos de sentido da homossexualidade são de um desvio mais grave do que o 

crime de assassinato que aparece como perdoável, tanto nos dizeres de C2 quanto nos de So1. 

Esse interdiscurso não é específico aos dizeres dos crentes, encontra respaldo em posturas 

conservadoras na tradicional sociedade brasileira que se acha ameaçada diante das 

transformações sócio-políticas dos últimos anos: “O neoconservadorsismo evangélico não é, 

no entanto, um dado isolado, mas é parte de um contexto de fortalecimento de posturas 

conservadoras na esfera pública brasileira em geral” (CUNHA, 2017, p. 99).   

 

7.3.2 “Até mesmo reportagens, falando sobre isso. Então, já tá sendo normal pra o 

povo” 220 

 

As notícias das conquistas do Movimento LGBT, muitas vezes, produzem efeitos de 

sentido que acirram o preconceito por parte daqueles que não aceitam qualquer 

reconhecimento de direito que legitima moralidade aos homossexuais: “Identificam-se, 

portanto, afinidades eletivas entre o jornalismo veiculado pelas grandes mídias e as lideranças 

evangélicas em destaque na política” (CUNHA, 2017, p. 128). Para muitos fiéis 

assembeianos, noticiar essas conquistas é postular a contradição aos princípios cristãos, uma 

afronta à própria Bíblia e aos seus defensores. Independentemente do modo como são 

exibidas, reportagens sobre homossexualidade naturalizam o pecado, segundo G3:  

 

SDs06: Então, tem gente que não aceitava aquilo e já tá começando a aceitar. Porque a 

novela, os jornais, até mesmo reportagens, falando sobre isso. Então, já tá sendo normal pra o 

povo, o homossexualismo. E quando a Bíblia está condenando isso tudo (G3). 

 

Ao exibir reportagens sobre homossexualidade, o telejornalismo, enquanto janela do 

real, legitima um mundo onde a homossexualidade é possível sem estigmatização e 

descriminações. Novamente a telenovela aparece como gênero-P no qual o tema é comum, 

diferentemente do que o entrevistado indica esperar no telejornalismo. A expressão até mesmo 

nas SDs “até mesmo reportagens, falando sobre isso” indica a quebra de expectativa em 

relação ao telejornalismo. Em outro momento da entrevista, G3 faz comparação entre 

reportagens sobre homossexuais e reportagens sobre evangélicos:  

                                                           
220 G3, vide SDs06, nesta página. 
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SDs07: Veja bem! Ele [o telejornalismo] se posiciona contra o evangélico. Mas, quanto ao 

lado do homossexualismo, eles não se posicionam contra. Eles sempre são a favor. Eles 

sempre aceitam. Eles sempre abraçam. Diz que tá certo. Então, dá pra ver a diferença daí 

(G3).  

 

Os dizeres indicam um posicionamento do telejornalismo contrário ao evangélico, mas 

favorável às causas LGBT, como se houvesse um antagonismo naturalizado entre esses 

religiosos e a população homossexual. Os verbos nas SDs acima sugerem ações regulares do 

telejornalismo, visto de modo homogeneizado, pelas quais o entrevistado diz reconhecer a 

diferença de posicionamento na produção sobre as temáticas. Esse imaginário do 

telejornalismo também aparece nos dizeres de C3, destacando ênfase do tema 

homossexualidade nos programas como mecanismo de confrontar, sobretudo, os crentes:  

 

SDs08: Quando no Brasil, tava muito essa discussão sobre homossexualismo. Aí eles 

mostravam muito a favor dos homossexuais. Então, eles, às vezes, mostravam muito a favor 

dos homossexuais (C3). 

 

O dizer de C3 reporta a determinado período em que houve maior discussão sobre 

homossexualidade nas mídias do país. O período no qual, segundo a entrevistada, ficou 

evidente o posicionamento do telejornalismo foi quando tramitava no Congresso o Projeto de 

Lei 122/2006 que criminalizava a homofobia221. Esse momento histórico é novamente citado 

pela entrevistada ao exemplificar o modo como observou essa tendência de posicionamento 

no telejornalismo: 

 

SDs09: Na vez mesmo que tava tendo a discussão sobre o homossexualismo. Eles mostravam 

muitos jornalismos sobre violências contra os homossexuais. Como se aquilo fosse: Nossa! 

Todos os homossexuais do Brasil tão sendo mortos, ameaçados. Então, tem que ter mesmo 

essa lei, tem que aprovar. Sendo que, na verdade, não é aquilo né. Então, eles acabam 

realmente. Eles são muito parciais (C3). 

 

O tópico temporal objetiva a argumentação na construção de indício de que há 

posicionamento do telejornalismo na representação da temática homossexualidade. A 

modalização asseverativa apresenta como certo ou verdadeiro que “mostravam muitos 

jornalismos sobre violências contra os homossexuais” (C3). De acordo com a interpretação da 

                                                           
221 “Os grupos religiosos têm conseguido ainda trabalhar na Câmara dos Deputados para inviabilizar a votação 

do Projeto de Lei 122/2006, que torna a homofobia (ações discriminatórias contra homossexuais) crime. 

Aprovado na Câmara em 2006, arrastou-se em trâmite pelo senado até dezembro de 2014, quando foi arquivado, 

por conta de ações lideradas pelo senador evangélico Magno Malta (PR/ES) e pelo senador católico Weliton 

Dias (PT/PI). Novo projeto foi apresentado pela deputada Maria do Rosário (PT/RS), o PL 7582/2014 e até 2016 

tramitava em comissões” (CUNHA, 2017, p. 138). 
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entrevistada, o número de matérias sobre violências contra homossexuais aumentou na 

ocasião da tramitação da PL 122/2006. Assim, a circulação de matérias que reforçavam a 

violência contra os homossexuais, segundo C3, produziam o efeito de sentido de que a 

realidade brasileira era de constante e grave ameaça aos homossexuais. Nesse caso, é o efeito 

de sentido do discurso da entrevistada sobre o efeito de sentido do telejornalismo na época.  

Nessa perspectiva, a escolha das matérias revela um caráter político-ideológico dos 

telejornais e, por mais que se utilize de elementos da realidade que autorizam a exibição das 

matérias, o modo como são apresentadas indicam esse caráter. Para exemplificar os efeitos de 

sentido das matérias na sociedade, os dizeres de C3 se enunciam com valor de construção de 

uma ilusão: “Como se aquilo fosse”. Em seguida, a enunciação expressiva se esboça com 

tonalização irônica: “Nossa! Todos os homossexuais do Brasil tão sendo mortos, ameaçados”. 

Assim, os telespectadores, segundo C3, concluíam com grau elevado de injunção 

(exigência/pressão): “tem que ter mesmo essa lei, tem que aprovar”. Entretanto, a entrevistada 

contesta: “na verdade, não é aquilo né” e conclui a argumentação afirmando que “são muito 

parciais”. Outro exemplo citado por C3 sobre o modo como os telejornais agem quanto ao 

tema homossexualidade diz respeito às coberturas dos eventos Paradas do Orgulho LGBT: 

 

SDs10: Só que, quando você vê, nas vezes que tem, por exemplo, a caminhada lá, a Parada 

Gay. Eles [telejornais] mostram tudo aquilo. Eles dão ênfase. Eles abrem pra aquilo ali, 

mostram tudo, não rebatem nada. Então, aquilo ali acaba mostrando pras pessoas, como se 

aquilo ali fosse certo né (...) Eles falam, aparentemente, é como pra mostrar uma parte 

cultural, a movimentação deles, a liberdade de expressão. Só que como a gente num vê eles 

divulgando todas as outras marchas e todas as outras paradas. Então, acaba que quem não olha 

mais pra nada, só assiste televisão, só vê aquilo ali, vai acabar se interessando e achando legal 

aquilo ali (C3). 
 

Os dizeres de C3 destacam não apenas a visibilidade às Paradas LGBTs, sobretudo, o 

modo como são exibidas. Os períodos encadeados “mostram tudo aquilo”, “ dão ênfase”, 

“abrem pra aquilo ali”, “não rebatem nada” sugerem comportamentos do telejornalismo que 

gradativamente constroem um modo de existência distinto às Paradas, ao qual a entrevistada 

se refere, em conclusão: “como se aquilo ali fosse certo né”. Novamente, o telejornalismo é 

entendido como agente criador de ilusão. Nesse sentido, o pré-julgamento às Paradas 

enquanto algo não adequado atribui às reportagens o imaginário de mobilização de novo 

sentido, nesse caso, de algo como se fosse certo. A entrevistada exemplifica aquilo a que 

refere enquanto certo nas SDs: “como pra mostrar uma parte cultural, a movimentação deles, 

a liberdade de expressão”. Portanto, é certo noticiar evento cultural, movimentação social e 

manifestações de liberdade de expressão. Entretanto, os dizeres de C3 sugerem que as Paradas 
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não se enquadram nessas categorias de evento. Além disso, a entrevistada destaca a falta de 

cobertura telejornalística às outras paradas ou marchas. O discurso da falta de cobertura das 

mídias aos eventos evangélicos em oposição ao da ampla cobertura às Paradas do Orgulho 

LGBT também é difundido pelos líderes midiáticos assembleianos, sobretudo, por Silas 

Malafaia, conforme destaca Cunha (2017, p. 123). 

O termo marcha faz inferência aos eventos evangélicos, denominados Marcha pra 

Jesus, que ocorrem, desde 1993, em diversas cidades em todo país, assim como as Paradas 

LGBTs que passaram a acontecer a partir de 1995. Significados como eventos culturais e de 

valorização da liberdade de expressão, as reportagens atraem o interesse de telespectadores 

que passariam a reconhecer e valorizar as Paradas. A entrevistada, nas SDs10, por fim, faz 

referência ao telespectador limitado ao telejornal: “quem não olha mais pra nada, só assiste 

televisão, só vê aquilo ali”. Os dizeres sugerem esse tipo de telespectador como aquele que 

seria mais suscetível a reconhecer as Paradas LGBT enquanto evento cultural. C3 declara que 

assim também acontece na cobertura do Carnaval, pois significa a festa como evento cultural: 

 

SDs11: Por exemplo, quando eu assisto um jornal: assim, até porque pelo jeito que as pessoas 

falam né, os jornalistas, a postura deles, essa postura é moral. Você vê né, a roupa que eles 

usam não transmitem isso, sabe. Mas, muita das vezes, por exemplo, quando chega no 

período de carnaval, eles mostram lá, mostram aquilo tudo (C3).  
 

O telejornalismo, segundo C3, possui elementos que sugerem uma mídia moral: 

formalidade, linguagem culta, postura dos repórteres e apresentadores. Entretanto, mostram o 

Carnaval. Os dizeres de C3 acionam a postura moral no telejornal como dissimulada, limitada 

à aparência, pois exibem eventos e temas inapropriados. Além disso, segundo a entrevistada, 

o modo como o telejornal exibe o Carnaval constrói uma imagem dessa festa enquanto evento 

cultural: 

 

SDs12: Aí, carnaval, eles têm horário. Abre horário ao vivo pra mostrar o carnaval. E o 

carnaval é uma das festas mais promíscuas, que é imoralidade pura. Então, quando eles 

mostram aquilo ali. E às vezes até chama: ‘vem pro carnaval, vem pra aqui, vem pra festa’. 

Eles abrem esses horários. Então, nesses momentos eles acabam incitando. Agora, sim, é uma 

coisa que não é tão à mostra. Porque eles, ainda, ainda têm uma preocupação de não mostrar 

dessa forma entendeu?! (C3). 
 

A leitura da entrevistada quanto à cobertura do Carnaval é um indício do 

conservadorismo moralista na memória discursiva pentecostal que recupera e reafirma os 

sentidos, por exemplo, do artigo O Pecado de Sodoma, publicado em 1968 no MP, ao qual 

citamos no capítulo 5. Na época, a preocupação era que os crentes assistissem a essa 
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cobertura, atualmente esse pensamento ascético é entendido como necessário a toda 

sociedade. Nesse deslocamento é que compreendemos a instauração do discurso da Teologia 

da Moralidade. Para isso, assim como C3, os defensores dessa teologia vão recorrer aos 

argumentos de uma racionalidade laica, propondo discussões sobre noções de cultura, de 

liberdade, de liberdade de expressão, etc. 

No carnaval do Brasil estão presentes alguns bens culturais declarados pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), tais como Frevo, Maracatu, Samba de 

Roda dentre outras. O Carnaval recebe patrocínio do governo, assim como algumas Paradas 

do Orgulho LGBT, bem como algumas marchas e eventos evangélicos. Esses aspectos podem 

caracterizar tais eventos como atividades de interesse público, passando a fazer parte da 

cultura. Os dizeres da entrevistada prezam pelo sentido de que o Carnaval, as Paradas LGBT e 

o tema homossexualidade têm visibilidade no telejornalismo como armas na guerra entre 

crentes e mídia que engloba, sobretudo, disputas de caráter mercadológico: “Parte das 

estratégias no quadro das disputas político-ideológicas baseadas no enfrentamento de 

inimigos estabelecidos simbolicamente é criar uma ‘guerra’ pela visibilidade, que comumente 

envolve números e exposição nas mídias” (CUNHA, 2017, p. 122).  

 

7.3.3 “A Globo, sempre ela, tem mais esse papel” 222 

 

A visibilidade não se apresenta como objetivo, mas como estratégia na guerra contra a 

inversão dos valores morais na qual os pentecostais, em geral, acusam a mídia de maior vilã. 

Ao perguntar em quais telejornais observa o antagonismo entre crentes e mídia, C3 declarou:  

 

SDs13: Infelizmente, nos da Globo. Geralmente, eles são mais tendenciosos. Eles são, porque, 

por exemplo, às vezes, até porque existe, tudo tá aí muito interligado. Infelizmente, a gente 

sabe que algumas emissoras são mais, bora dizer, mais contra os crentes né. Então, acabam 

sempre dando mais ênfase ao homossexualismo, a tudo que vai contra os cristãos (C3). 

 

A Rede Globo é acusada como principal agente de visibilidade da homossexualidade. 

A SD “tudo que vai contra os cristãos” é uma oração apositiva cujos efeitos de sentido fazem 

referência ao inimigo dos cristãos (o demônio). Nesse sentido, entende-se uma guerra 

espiritual. Entretanto, conforme Cunha (2017), é uma guerra por visibilidade midiática e não 

propriamente religiosa. A Globo, maior rede de televisão no país, é o principal alvo de 

inúmeras críticas, desde a década de 60, conforme vimos no artigo O Pecado de Sodoma, 

                                                           
222 C3, vide SDs14, nesta página. 
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citado acima. Quanto ao tema homossexualidade, as críticas à emissora aparecem nas 

entrevistas com bastante regularidade:  

 

SDs14: A Globo, sempre ela, tem mais esse papel. Quando eles querem, você pode ver, 

sempre nas novelas da Globo tem que ter um homossexual, tem que ter a lésbica. E cada vez 

mais a gente foi piorando (C3). 

 

SDs15: O que foi que a televisão fez? O que foi que a Globo fez? Por exemplo, a Globo 

investiu pesado no homossexualismo, no lesbianismo. Hoje, homem com homem, mulher 

com mulher é coisa que tem que ser respeitado, porque eles estão investindo nisso (So1). 

 

Os dizeres de C3 e So1 se constroem na perspectiva de que a Globo é o agente 

promotor da homossexualidade e de que seu investimento na causa provoca mudanças na 

sociedade. Para visualizar o modo como esse discurso se apresenta nos dizeres, organizamos o 

quadro abaixo: 

 

 C3 So1 

Agente A Globo, sempre ela, tem mais esse 

papel 

O que foi que a televisão fez? O que foi 

que a Globo fez? 

Ação nas novelas da Globo tem que ter 

um homossexual, tem que ter a 

lésbica 

a Globo investiu pesado no 

homossexualismo, no lesbianismo. 

Resultado cada vez mais a gente foi piorando homem com homem, mulher com 

mulher é coisa que tem que ser 

respeitado 

 

O modo como se formulam esses dizeres aponta como negativos os resultados 

produzidos pela visibilidade à homossexualidade. Para C3, a sociedade piorou. So1 

especificou o resultado do investimento da Rede Globo no tema homossexualidade com 

modalização de obrigatoriedade tem que ser respeitado. O respeito à homossexualidade é uma 

conquista de lutas, principalmente do Movimento LGBT, contra a discriminação na 

sociedade. Entretanto, é significado como uma imposição negativa à sociedade, sobretudo, 

desde o lançamento do PL122/2006 na Câmara dos Deputados criminalizando a homofobia. 

A memória dos esforços de criminalização da homofobia se repercute nas SDs15: “hoje 

homem com homem, mulher com mulher é coisa que tem que ser respeitado porque eles estão 

investindo nisso” (So1).  

O tratamento não preconceituoso aos homossexuais é visto por alguns como um 

avanço, entretanto, por outros, como uma afronta à moralidade, como se isso revelasse a 

subordinação do moral à imoralidade. Um exemplo dessas duas posturas aparece nas 

entrevistas da Família Souza, a filha que estuda teologia considera positivo os líderes 



292 

religiosos terem que usar um tratamento mais respeitoso quanto aos homossexuais, sem que 

isso represente uma aceitação, já o pai tem uma postura mais conservadora: 

 

SDs16: Aí vai dizer que todo mundo é homofóbico, e isso não é questão de homofóbico. Eu 

mesmo não tenho esse negócio de ter homofobia. Eu não concordo com isso. Eu mesmo 

sinceramente não concordo, não aceito, não concordo. Eu acho que o homem foi feito pra 

mulher e a mulher foi feito pro homem, e acabou. E o resto, o resto é coisa errada e só traz 

coisa negativa, influência e destrói a família (So1). 

 

 SDs17: O crente, por exemplo, hoje tem pessoas dentro da igreja que tem uma visão 

diferente. Que antes já teve muitos líderes assim, muito turrão né, que é do tipo assim, ‘ah é 

viado, é pecador’. Já consegue ter mais respeito pelo ouvinte, (...) que é viado, hoje já 

chamam de homossexual. Então assim, as pessoas já têm mais respeito pelo outro, não são 

todos não, tem muita gente que ainda tem muito preconceito, não consegue se relacionar (...). 

Eu não concordo porque ele é gay e tem que ter preconceito, não. Eu enxergo ele como uma 

alma que precisa de salvação entendeu? Tem que orar e pedir a Deus que tenha misericórdia 

da vida dele, eu vejo dessa forma (So3) 

 

O fato de usar o tratamento ou a linguagem politicamente correta em relação aos 

homossexuais não quer dizer que mudou o pensamento de que a homossexualidade é pecado. 

As conquistas do movimento LGBT, o tratamento politicamente correto, a presença de 

homossexuais na teledramaturgia e nas propagandas, de modo menos caricatural, tudo isso é 

compreendido como fatores que contribuem para contrução da aceitação do homossexual na 

sociedade. C3 trata de campanha publicitária do Boticário, na qual casal homossexual é 

visibilizado nos mesmos parâmetros dos demais casais que, no vídeo, trocavam presentes de 

dia dos namorados:  

 

SDs18: Foi o boticário que fez um comercial que tinha lá os casais de homem com homem, 

mulher com mulher e tudo quanto era disgrama lá de casal. Aquilo ali vai mostrar o quê, que 

tudo é normal né, vai mostrar o quê, que tudo é normal, como se fosse totalmente natural 

(C3). 

 

A campanha especial do Boticário voltada ao Dia dos Namorados (2015) gerou uma 

grande onda de debates nas mídias digitais. A propaganda mobilizou a reação do público 

pentecostal, principalmente, porque o Pastor Silas Malafaia publicou um vídeo convocando a 

todos a realizarem um boicote à empresa, alegando desrespeito à família brasileira. A 

polêmica resultou em processo no Conselho de Ética do CONAR (Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária), mas a empresa foi absolvida.  

Reações do tipo boicote são alimentadas pelos líderes religiosos midiáticos como 

forma de medir forças, ou seja, como mecanismo de atestar o poder de mobilização dos 

crentes. Cerca de três meses antes de o Pastor Silas Malafaia incentivar boicote à empresa 
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Boticário, outra manifestação do tipo aconteceu e gerou grandes debates na mídia em geral: o 

deputado federal e Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) convocou boicote à empresa Natura, por 

ser patrocinadora oficial da telenovela Babilônia223, da Rede Globo, cujo primeiro capítulo 

exibiu um beijo entre duas mulheres, personagens interpretadas por Fernanda Montenegro e 

Nathália Timberg. A telenovela sofreu grande perda de audiência, teve seu enredo alterado, 

cortes de cenas, inclusive foi reduzida em 18 capítulos por não atender as expectativas de 

público para o horário.  

Informações que circulam na internet224 indicam que o boicote à empresa Boticário 

não obteve tanto sucesso quanto o primeiro contra a Natura, cujos resultados repercutiram no 

aumento do índice de audiência às telenovelas bíblicas da Rede Record que ganharam maior 

sucesso desde 2015. O crescimento no consumo das telenovelas da Record faz parte da 

realidade contemporânea, quando as empresas cada vez mais alinham seus discursos aos 

valores ideológicos de determinados nichos. A demanda não necessariamente tem relação 

com o produto, mas com a necessidade dos consumidores de autoafirmação enquanto 

indivíduos políticos que buscam escolhas com as quais se identificam. Essa realidade tem 

relação com o aumento do acesso à internet e as transformações de valores que passam a 

reconfigurar o consumo para além da esfera financeira. Esse comportamento vem se 

aperfeiçoando, os consumidores passam a valorizar marcas e produtos alinhados com causas 

que julgam válidas ao invés de aderirem a boicotes, dão sentido político ao consumo, ou seja, 

usam o poder de consumo como ferramenta política. Nesse contexto, líderes e políticos 

pentecostais, articulados em projetos institucionais, mobilizam disputas em defesa de causas 

morais conservadoras para criar mecanismo de condicionar a participação política e o 

consumo feitos pelos assembleianos. 

Atualmente, a diminuição da discriminação dos homossexuais na mídia e todas as 

discussões sobre o assunto nos diversos espaços sociais são entendidas, por boa parte dos 

evangélicos conservadores, como incentivo às crianças, adolescentes e jovens em assumirem 

ou adquirirem a homossexualidade, retomada ao sentido de homossexualidade como doença. 

Grande parte da população brasileira concorda com a manutenção de posturas moralistas e 

machistas, os religiosos ultraconservadores encontram apoio nessa parcela da população que 

pensa a homossexualidade como ameaça à família.  

                                                           
223  Foi ao ar entre 16 de março e 28 de agosto de 2015, escrita por Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João 

Ximenes Braga. 
224 “Após protesto de Malafaia, aprovação ao comercial do Boticário aumenta nas redes sociais”. 

https://noticias.gospelmais.com.br/protesto-malafaia-aprovacao-boticario-aumenta-77125.html. Acesso em 

21/08/2017.  

http://www.exame.com.br/topicos/natura
https://noticias.gospelmais.com.br/protesto-malafaia-aprovacao-boticario-aumenta-77125.html
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A Rede Globo é, nesse contexto, apresentada como vilã da sociedade. Mais à frente 

trataremos sobre uma espécie de boicote temporário a determinados telejornais da emissora 

pelos entrevistados C3 e So1. Além disso, a Família G se abstém do consumo de qualquer 

produto da emissora. A opção familiar de não assistir à Rede Globo aparece nas entrevistas 

desse núcleo com justificativas de que tudo na emissora, principalmente as telenovelas, 

apelam à nudez e fazem apologia à homossexualidade. Tais comportamentos demonstram que 

o consumo dos produtos da mídia pelos assembleianos, em certa medida, já se estabelece com 

afinidades político-ideológicas. As temáticas das novelas da Globo são apontadas como 

principais causas da família Gomes não acessar à emissora, mas não é uma restrição quanto 

ao gênero-P que é assistido em outro canal:  

 

SDs19: Eu gosto de assistir novela, mas só gosto de novela do 4. Eu gosto da novela do 4 que 

é coisa mais simples. No 11, eu não assisto nada (G2). 

 

SDs20: Depende do que se vê. Porque tem novela, principalmente a do canal 11 né, que são 

coisas assim, que você assiste, mas que você fica até com nojo de assistir porque é muita 

nudez. É muito. Eles tão fazendo muita apologia, principalmente, com relação ao 

homossexualismo: é mulher com mulher, homem com homem. Eles botam pra poder as 

crianças, nossas crianças, filhos adolescentes entenderem que não tem erro nisso, mas o 

problema é, tem. E eles querem que a gente aceite isso. É complicado, por isso que tem certas 

pessoas, a maioria das pessoas evita até assistir, mas não é todos os canais. O canal 4, pelo 

menos, não passa nada disso, nem nudez nem nada com apologia ao homossexualismo. Olha, 

no jornal não vejo muito isso não, acho que é mais nas novelas. E mais nesse canal também, 

principalmente, as novelas (G4). 

 

Não há acesso ao telejornalismo da Globo na família Gomes, portanto, não há críticas 

nem citações referentes ao mesmo nas entrevistas, confirmando ser uma prática familiar de 

restrição, uma espécie de comportamento ascético quanto ao consumo dos programas e 

marcas/emissoras de televisão. Porém, apenas em relação à Rede Globo, já que 

teledramaturgia e outros gêneros-P são consumidos em outras emissoras. G4 afirma a opção 

em não consumir os produtos da Rede Globo por motivos de veiculação de imagens de nudez 

e apologia à homossexualidade e diz que, por esses motivos, a maioria das pessoas evita 

assistir à emissora. É um modo de marcar posição político-ideológica familiar. Sobre o tema 

homossexualidade nos telejornais, G4 destacou: 

 

SDs21: É bom pra gente se informar né. Principalmente, com relação agora a aceitação do 

homossexualismo nas escolas e tal. A gente tem que tá informado com relação a isso, pra 

saber o que vai acontecer né. Até porque são os nossos filhos que vão tá estudando (G4). 
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A aceitação da homossexualidade nas escolas faz referência aos debates sobre o tema 

nos espaços escolares, incluindo as polêmicas sobre distribuição de materiais de educação 

sexual. Muitos desses materiais, que incluem cartilhas e folhetos, foram produzidos por 

órgãos do governo, mas tiveram sua distribuição interrompida. Essas polêmicas em torno 

desse tipo de material passaram a existir a partir de 2011 quando material do projeto Escola 

sem Homofobia, do Governo Federal, foi retirado de circulação por conta de campanha do 

Congresso Nacional que acusava o material de estimular homossexualidade e promiscuidade. 

Esse material ficou pejorativamente conhecido por kit gay: 

 

No rastro de todo este processo, um destacado movimento reacionário deu-se 

no Congresso Nacional em sintonia com ações de lideranças religiosas 

evangélicas e católicas em oposição à inclusão do tema “gênero” como 

elemento transversal no Plano Nacional de Educação (PNE, 2014-2024) e 

nos decorrentes Planos Estaduais e Municipais de Educação. O plano 

elaborado pelo governo federal, na forma de Projeto de Lei 8035/2010, foi 

amplamente debatido por três anos, em vários fóruns, com professores e 

diversos setores da sociedade, destacando a necessidade de um amplo 

financiamento da educação e de trabalho educacional amplo de superação 

das desigualdades étnico-raciais, de gênero e de orientação sexual 

experimentadas no cotidiano das escolas (CUNHA, 2017, p. 141). 

 

Em seu livro Do púpito às mídias sociais: evangélicos na política e ativismo digital, 

Cunha (2017) descreve o modo como esse movimento reacionário promoveu a criação da 

ideologia de gênero e do pânico moral, sentidos/conceitos amplamente divulgados nas mídias 

diversas por empenho de diversas personalidades políticas conservadoras. Desde 2011, vários 

episódios de interrupção e recolhimento de materiais sobre educação sexual nas escolas 

ocorreram. A maioria desses episódios foi resultado de campanhas de políticos e da própria 

comunidade em mídias diversas. A partir de 2015, essas campanhas ganharam notoridades 

com o lançamento de diversos projetos de lei nas esferas nacional, estaduais e municipais 

fundamentados no Movimento Escola sem Partido:  

 

O projeto do Escola sem Partido é, antes de tudo, uma reação dos setores 

conservadores, encabeçados pela bancada evangélica, contra a cartilha que o 

MEC tentou distribuir nas escolas discutindo temas relacionados à educação 

sexual e gênero. É preciso admitir que a citada cartilha cometeu alguns 

exageros ao apresentar informações e ilustrações incompatíveis com a 

maturidade de algumas faixas etárias às quais estava destinada. Não 

obstante, este “deslize” não pode ser utilizado como subterfúgio para coibir 

que estes temas sejam adequadamente trabalhados em sala de aula, conforme 

a faixa etária dos alunos. O que se pretendia com a cartilha era ensinar aos 

alunos a não mais estigmatizar a homossexualidade, a bissexualidade e o 

onanismo levando-os à descoberta responsável de seus corpos, esclarecendo 

que “pecados” maiores são o preconceito, a discriminação, a injúria sexual, a 

violência e o obscurantismo. (SOUZA & OLIVEIRA, 2017, p. 125) 



296 

 

Nesse contexto, no qual convocam-se os crentes para lutar contra a ideologia de 

gênero nas escolas, G4 considera importante se informar sobre o modo como o tema 

homossexualidade é tratado nas escolas. Além disso, considera que de posse dessas 

informações as pessoas poderão se manifestar, inclusive nas mídias: 

 

SDs22: A maioria dos jornais tá fazendo isso agora: mande sua opinião e tal. Eu acho bem 

legal, porque a gente, pelo menos, pode dizer o que a gente gosta, e o que não gosta, daquilo 

que foi noticiado, e de certas atitudes que tão tomando. Tipo, eles tão botando. Tem um 

programa que a gente assiste, botava: mande sua opinião, se você concorda ou não concorda 

com determinado assunto. Até sem ser o telejornal, até o programa do Ratinho também tem 

algumas partes que eles passam, é como se fosse um minijornal. Aí ele põe a votação lá, se é a 

favor ou contra o homossexualismo e tal nas escolas. Aí ele bota uma enquete. Aí a gente 

pode acessar de graça, mandar nossa opinião. Aí eu acho legal (G4). 

 

Enviar mensagens aos telejornais, ou mesmo publicar opiniões em redes sociais das 

mídias digitais, é um modo de mobilização contrária ao tipo de discurso que circularia nas 

escolas:  

 

O que se pode observar no atual contexto do reacionarismo movido pelo 

neoconservadorismo evangélico é o desenvolvimento de processos 

comunicacionais midiáticos como armas na “guerra contra os inimigos da 

família”. As mídias sociais são espaços privilegiados para tal, mas não só 

(CUNHA, 2017, p. 157).  

 

Como essas mobilizações nas mídias tiveram sucesso em diversas situações, há um 

discurso de manutenção desse estado de vigilância e mobilização, para que as pessoas 

contrárias às cartilhas de orientação sexual e de temas transversais possam se manifestar em 

oposição, caso voltem a circular nas escolas. 

Os dizeres de G4, nas SDs22, começam valorizando as mudanças do telejornalismo, 

no que diz respeito ao lugar do interlocutor que ganha novos modos de interagir. No cenário 

de efervescente participação do público, sobretudo, nas mídias digitais, o telejornalismo busca 

adequações às lógicas da sociedade em vias de midiatização. A circulação do telejornalismo 

hoje acontece na configuração complexa exterior à instituição televisão (VERÓN, 2013, p. 

269). A gratuidade aparece como um aspecto importante na acessibilidade aos novos 

ambientes: “a gente pode acessar de graça, mandar nossa opinião. Aí eu acho legal”. 

Participar do programa pela leitura de sua mensagem significa ter voz na constituição daquilo 

que é noticiado. A participação do telespectador direta ou indiretamente é essencial no tipo de 

programa sensacionalista e de linguagem popular, como o Programa do Ratinho. Quanto mais 
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direta melhor, pois gera mais polêmica em torno do assunto em pauta, além de supervalorizar 

a participação do telespectador.  

Atualmente, a maioria dos telejornais possui canais nas mídias digitais como 

mecanismo de garantir essa participação. Embora de modo menos direto, essa participação 

vez ou outra é acionada. A participação nas mídias, sobretudo, mobilizando manifestações 

quanto à defesa do conservadorismo moral é cada vez mais observável no meio evangélico. 

Os assembleianos, sobretudo os mais jovens, cada vez mais se tornam ativos nesse tipo de 

participação esculpindo o recente modo de ser do crente: o ciberpentecostal. A mídia não é 

apenas para evangelização, mas para se posicionar em prol da moral conservadora, 

principalmente, no que diz respeito a temas como homossexualidade sobre o qual há 

orientações de personalidades políticas e/ou midiáticas consagradas: “Nesse rastro, criou-se 

uma cultura midiática evangélica que tornou possível que estes grupos e os indivíduos e 

segmentos evangélicos que neles se inspiram se pusessem inteiramente à vontade no mundo 

das mídias digitais” (CUNHA, 2017, p. 236). 

Como ciberpentecostal, inteiramente à vontade nas mídias digitais, para o bem ou para 

o mal, o crente assume lugares de interlocutores produzindo e consumindo discursos 

intensamente. Ao acreditar que faz isso a serviço de Deus, atuam com maior empenho, 

dedicando boa parte do tempo, principalmente, nas mídias digitais. Como a maioria das 

pessoas que se deslumbram com a ilusão da gratuidade e da sensação de inserção social, os 

crentes agora se dedicam não apenas à religião, mas voluntariamente se dedicam a alimentar 

as inúmeras plataformas digitais.  

 

7.4 PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA NO/DO TELEJORNALISMO: VELHO INDÍCIO DO 

NOVO MODO DE SER CRENTE 

 

A perseguição religiosa, na concepção assembleiana, é compreendida como evidência 

do verdadeiro Cristianismo. A memória da perseguição aos primeiros cristãos é 

recorrentemente acionada na interpretação de fatos atuais envolvendo evangélicos: “A 

teologia de um Deus Guerreiro e Belicoso sempre esteve presente na formação 

fundamentalista dos evangélicos brasileiros, compondo o seu imaginário e criando a 

necessidade da identificação de inimigos a serem combatidos” (CUNHA, 2017, p. 118). A 

perseguição a crentes na atualidade, por diversas vezes, é argumento para justificar a 

politização assembleiana que ganha sentido na adesão à militância, articulação e resistência 

institucional na sociedade em vias de midiatização, quando as instituições vêm perdendo 



298 

forças. A maior presença na mídia e na política promove a visibilidade dos fatos envolvendo 

pastores e políticos pentecostais. Um episódio reportado pelos telejornais foi interpretado 

como perseguição religiosa nas entrevistas da Família Gomes: 

 

SDs01: É, no jornal, nem tudo! É porque tem certas coisas que, como o caso do pastor que a 

menina falou que ele abusou dela, e tudo. Aí, o jornal foca logo nisso: porque o pastor 

abusou. Mas aí, depois que vão investigar e vê que é mentira, aí falam dois minutinhos. Ah! 

Porque descobriu que foi um, que ela mentiu. Exemplo: ela mentiu contra ele, pronto! Cabou! 

Morreu o assunto! Ninguém fala mais nada. Mas, se fosse verdade, iam ficar ali o tempo todo: 

porque ele abusou, porque ele abusou, porque ele abusou, ele abusou. Mas, entendeu? O 

jornal costuma aumentar muito, principalmente, o meio evangélico. Eles focam muito nisso 

pra mostrar que os evangélicos tão errando, tão fazendo coisas que não deveriam fazer, que 

qualquer outra pessoa que não é evangélico faria (G2). 

 

Os dizeres de G2 referem-se ao episódio de denúncias de agressão, assédio sexual e 

estupro pela militante Patrícia Lélis (22 anos) ao deputado federal Pastor Marco Feliciano 

(PSC-SP), famoso no meio assembleiano por pregações sobre moralidade e família e por seu 

ativismo político. O caso repercutiu nos telejornais a partir de 7 de agosto de 2016 com a 

oficialização da denúncia, mas a investigação comprovou incongruências nas acusações. 

Entretanto, os dizeres da entrevistada não se limitam aos problemas na acusação, dizem 

respeito à falta de isenção do telejornalismo ao reportar o episódio. As SDs 01 “É porque tem 

certas coisas que, como o caso do pastor” esclarecem, por exemplificação do caso, um tipo de 

situação em que o telejornalismo manipula as informações e de como opera a perseguição 

religiosa no mesmo.  

A entrevistada narra o modo como reconhece a perseguição no telejornalismo: pela 

ênfase, “o jornal foca logo”, e pela repetição, evocada na SD “ele abusou”. Além disso, 

aponta que a mesma visibilidade não é dada à suposta mentira criada pela jornalista: “Mas aí, 

depois que vão investigar e vê que é mentira, aí falam dois minutinhos”. A fim de resumir o 

argumento com clareza, a entrevistada exemplifica: “Exemplo: ela mentiu contra ele, pronto! 

Cabou! Morreu o assunto! Ninguém fala mais nada”. E conclui reforçando como imagina a 

reação do telejornalismo se o abuso fosse comprovado: “Mas, se fosse verdade, iam ficar ali o 

tempo todo: porque ele abusou, porque ele abusou, porque ele abusou, ele abusou”. Os dizeres 

ilustram a situação para concluir de modo asseverativo a existência de uma perseguição ao 

evangélico no telejornalismo. Inclusive, indicam ser um comportamento frequentativo, 

conforme o verbo costumar nas SDs: “O jornal costuma aumentar muito, principalmente, o 

meio evangélico”. A entrevistada constrói sua conclusão de que há operações no 

telejornalismo que objetivam desmoralizar os evangélicos: “Eles focam muito nisso pra 
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mostrar que os evangélicos tão errando”. Não há questionamento quanto à quebra no contrato 

moral a que esses religiosos assumem seguir, mas ao fato do telejornalismo dar visibilidade a 

“coisas que não deveriam fazer”. 

Embora Marco Feliciano seja um deputado federal, a entrevistada entende no 

telejornalismo a perseguição religiosa, silenciando a possibilidade de ser por questões 

políticas e/ou partidárias. Segundo Cunha (2017, p. 120), “a insistência da mídia noticiosa em 

enfatizar a guerra Feliciano-homossexuais, com o lado ‘inimigo’ representado por um 

deputado, na mesma condição do primeiro, Jean Wyllys, só fez reforçar a reconstrução do 

imaginário evangélico da guerra aos inimigos e da perseguição consequente”. Comentários 

sobre o posicionamento dos telejornais ao noticiar a política aparecem em quase todas as 

entrevistas. No entanto, quando se trata de notícia envolvendo político crente, se destaca, na 

interpretação assembleiana, a perseguição religiosa e não política. O episódio da denúncia 

contra Feliciano também é citado na entrevista de G4:  

 

SDs02: A única notícia que eu parei pra ver foi o caso do Pastor Marco Feliciano: da menina 

que o próprio amigo dele, do gabinete, pagou pra poder mentir contra ele, pra dizer que ele 

tinha sequestrado ela, sendo que foi mentira. Ela fez questão de falar isso e ainda cobrou 

dinheiro pra que ela ficasse em silêncio. Ela pediu dinheiro pra ficar em silêncio, sendo que 

ela tava mentindo. Foi o amigo dele que pagou pra que ela fizesse isso. Aí, isso me chamou a 

atenção. Foi a única coisa que me fez parar de frente à televisão pra ver (G4). 

 

Os dizeres de G2 e G4 sobre matérias do escândalo ressaltam uma trama arquitetada 

para prejudicar o parlamentar, sobretudo, porque é um pastor, um escolhido de Deus, um 

político de Cristo. Nesse sentido, aciona a memória discursiva que é a perseguição religiosa 

sofrida pelos cristãos autênticos, ou seja, aqueles exercendo o chamado, inclusive, na política. 

A entrevistada G4 destaca que tanto a política quanto o meio evangélico são temas aos quais o 

telejornalismo se reporta sem imparcialidade, sugerindo que há posicionamento no modo 

como os temas são noticiados, sobretudo, quando são acoplados, como no episódio 

envolvendo Marco Feliciano: 

 

SDs03: Em outros assuntos eles são muito neutros, só passam a reportagem e pronto, não tem 

muito foco. Agora, com relação à política, quando acontece algo desse tipo, no meio 

evangélico que envolve algum pastor etc. e tal, eles se posicionam (G4). 

 

O terceiro entrevistado da Família Gomes também comenta notícias sobre 

evangélicos, principalmente pastores, considerando que a perseguição religiosa se constitui 

desde a eleição dessas notícias pelo telejornalismo. Nessa configuração, G3 diz desconfiar de 

matérias sobre religião, quer dizer, sobre evangélicos: 
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SDs04: Por exemplo, justamente quando eles falam de alguma religião. Por exemplo, 

recentemente saiu uma reportagem que um pastor tinha pego uma criança, mas depois o cara 

não era um pastor. Eles informaram que era um pastor e era um cara que se passava como um 

pastor (...) E o cara não era pastor, se passava como pastor e aí abusava das crianças, depois 

que eu vim saber direito pela internet, tudo certinho (G3). 

 

O entrevistado exemplifica o modo como a perseguição religiosa se efetiva no 

telejornalismo com a reportagem de abuso sexual infantil, cujo criminoso teria sido divulgado 

como um pastor. O crime de abuso sexual infantil é, em geral, intolerável. Na SD “eles 

informaram que era um pastor” entende-se que o telejornal confundiu o criminoso com um 

pastor evangélico. Entretanto, na SD “se passava como pastor” reconhecemos que havia uma 

simulação do criminoso e não do telejornalismo. G3 declara procurar se certificar em outras 

fontes na internet sobre as informações divulgadas no caso. Essa prática de se certificar em 

outras fontes, sobretudo a internet, foi citada por todos os jovens entrevistados. A capacidade 

de dar visibilidade a escândalos envolvendo pastores e/ou evangélicos constrói o imaginário 

de que o telejornalismo não se isenta da suposta guerra entre mídia e evangélicos: 

 

SDs05: Nas reportagens que a gente vê, é dessa forma aí. Eles não dão uma explicação 

correta. Eles já vão botando como se os evangélicos fossem a pior raça que tem. Então, acaba 

virando a mente de muita gente de mente fraca, até mesmo evangélicos (G3). 

 

Os dizeres de G3 sugerem que há interesse do telejornalismo em desmoralizar os 

evangélicos, por isso “não dão uma explicação correta” quando fazem reportagens sobre 

escândalos envolvendo pastores. Como já foi dito anteriormente, a crença na existência de 

guerra entre mídia e evangélicos alimenta os dizeres de maior perseguição religiosa aos 

crentes na mídia secular. Esses efeitos de sentido são argumentos para que as igrejas se 

tornem agentes midiáticos e, paralelamente, promovam articulação política. O discurso de 

perseguição religiosa na mídia é argumento para as mudanças de posturas nas/das ADs, 

embora haja reações de fiéis contrários aos novos rumos ensejados pelos líderes:  

 

SDs06: A Assembleia de Deus era pra tá envolvida com isso? Na minha visão não era. Pode 

até vim coisa. Porque se, aí alguém vai dizer: “ah, mas tem que ter alguém lá no congresso 

que é pra poder defender a igreja”. Quem defende a igreja é Deus e mais ninguém, e mais 

ninguém, quem defende a igreja é Deus (So1). 
 

Os dizeres indicam uma oposição do entrevistado ao empenho das ADs em eleger 

representantes políticos. A SD “pode até vim coisa” é uma modalização inferencial de que sua 

opinião pode produzir discordâncias, visto que diverge da liderança e do que defende boa 
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parte dos fiéis. Os dizeres de So1 se articulam como resposta ao discurso de que a politização 

é autodefesa à perseguição religiosa sofrida pelas instituições pentecostais. O entrevistado 

simula uma fala que representa a materialização desse discurso nas ADs: “tem que ter alguém 

lá no congresso que é pra poder defender a igreja”.  

O entrevistado repete com ênfase que Deus é o defensor da igreja. Portanto, é no 

silêncio divino que opera a militância assembleiana no campo político. Os líderes reforçam a 

ideia de que o aumento do número de crentes acelera a perseguição, retomando e reforçando a 

lógica de construção de verdade, que segundo Alencar (1999) já se fazia operar desde os anos 

30 no Jornal Mensageiro da Paz: “1. Estamos evangelizando; 2. Daí vem a perseguição; 3. 

Muitas pessoas estão se convertendo 4. Muitos batismos; 5. Nós temos a verdade”. Se a 

perseguição é inerente aos verdadeiros cristãos e ocorreu em toda história da igreja, por que 

somente a partir dos anos 80 há projetos políticos institucionais contra isso? Por que o fim da 

Ditadura propiciou um contexto político-social que fortaleceu o discurso de ameaça aos 

evangélicos, discurso fundamental para justificar ressignificações pentecostais quanto à 

participação na politica e quanto à aceleração da midiatização das práticas e instituições 

religiosas nas ADs. Além da midiatização das ADs ocasionar no imaginário dos entrevistados 

uma maior perseguição aos crentes, muitas instituições midiáticas aparecem como agentes 

dessa perseguição. O imaginário de guerra que aumenta a perseguição, sobretudo, da mídia, 

cria também o imaginário de heróis, como o indicado nos dizeres de So1: 

 

SDs07: Agora Silas é um grande homem, porque Deus levantou ele pra enfrentar essa mídia 

que tá aí. É o único que eu vejo enfrentar. Nesse ponto, eu dou razão a ele. Dou ponto a ele, 

porque é corajoso, enfrenta a mídia, enfrenta a Globo, enfrenta qualquer um (So1). 

 

O imaginário de herói pode ser reconhecido nas qualificações: grande homem, Deus 

levantou ele, único, corajoso. O heroísmo se formula pela imagem de que o Pastor Silas 

Malafaia enfrenta a mídia, a Globo e qualquer um. Enfim, embora So1 não concorde com o 

projeto político das ADs em prol de defesa institucional, não descarta o imaginário da 

existência de uma guerra entre mídia e evangélicos, na qual a figura do herói é acoplada à 

imagem do Pastor Silas Malafaia. Os efeitos de sentido centram-se na mídia contra os 

evangélicos, estes a favor dos pastores políticos e midiáticos. 

No meio assembleiano, há quem ame e quem odeie o tipo de trabalho desenvolvido 

por esse pastor. Os dizeres de So1 “nesse ponto, eu dou razão a ele” sugerem que há 

contraponto pelo qual o entrevistado não daria razão ao pastor. O entrevistado esclarece sobre 

isso ao mencionar o polêmico desligamento de Silas Malafaia à CGADB, do qual demos nota 
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no capítulo anterior. A questão do desligamento aparece na entrevista com So1 como um mau 

exemplo do pastor. Embora admita o mau exemplo, o Pastor é considerado um homem de 

Deus, cuja missão é enfrentar a grande mídia.  

 

São quadros ilustrativos que explicitam o clima de disputa e o imaginário de 

inimizades e perseguição compondo o campo religioso e midiático. Neste 

contexto, o pastor Silas Malafaia ganhou até mesmo status de porta-voz dos 

evangélicos brasileiros, tamanha a incidência de sua presença em espaços 

diversos em todas as grandes mídias. Este é um aspecto relevante nesta 

reflexão (CUNHA, 2017, p. 126). 

 

O pastor é famaso também por organizar protestos e manifestações contra aborto, 

causas LGBT dentre outras pautas moralistas. Esses temas são ressignificados nesse contexto 

atual, pois ao invés de serem interpretados como antes, como sinais escatológicos, são 

alinhados à perseguição religiosa. Vejamos indícios dessa ressignificação nos dizeres de G3 

sobre os motivos da perseguição da mídia aos evangélicos: 

 

SDs08: Justamente, porque a gente discorda de muitas coisas que vem acontecendo. E o 

homossexualismo é uma das coisas que a gente discorda. Então, eles, como eles, a mídia 

envolve tudo isso aí. E pra eles tá tudo certo, tudo normal. Quando eles acham uma pessoa 

que possa derrubar esse, como posso dizer, esse lado deles, aí eles procuram também afetar 

esse povo (G3).  

 

Os dizeres de G3 se iniciam com modalização asseverativa sobre a razão da 

perseguição que se resume na SD “porque a gente discorda”. Segundo o entrevistado, o crente 

discorda de muitas coisas, uma delas a homossexualidade. A expressão muitas coisas no 

mesmo campo semântico de homossexualismo diz respeito ao conservadorismo moral tomado 

como bandeira política pelos assembleianos conservadores. A mídia, posta em oposição ao 

crente, é apresentada como a que normaliza tudo o que é errado. Nesse sentido, é agente de 

imoralidades na sociedade atual. Logo, a mídia se torna o perseguidor, segundo o 

entrevistado, e atribui ao evangélico a capacidade de enfrentar e reverter a situação na 

sociedade atual, como se somente agora o evangélico tomasse consciência de seu grande 

poder. Para o entrevistado, a perseguição aos evangélicos, nesse contexto, é representada no 

modo como os telejornais se reportam aos pastores no intuito de produzir escândalos. Assim, 

até mesmo Silas Malafaia é detonado na mídia:  

 

SDs09: Porque muitos deles, às vezes, quer [sic] até derrubar, como já ouvi alguns escândalos 

com pastores grandes, até mesmo Silas Malafaia. E a mídia, ela foi em cima, empurrando pra, 

como se quisesse detonar aquela pessoa (G3). 
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A ordem do adjetivo na expressão pastores grandes altera o sentido do que seria 

grandes pastores com intensificação da identidade religiosa. O termo pastores precedendo 

grandes sugere uma intensificação de ordem não religiosa. No caso de Silas Malafaia, diz 

respeito ao fato dele ser personalidade midiática, showman, popular na televisão e mídias 

digitais. A SD “até mesmo Silas Malafaia” insere a possibilidade de escândalos que, segundo 

os dizeres, são provocados por muitos “deles” (os telejornais) que “às vezes, quer até 

derrubar”. Os dizeres de G3, nas SDs09, remetem ao modo como o telejornalismo opera na 

perseguição ao evangélico, sobretudo, ao que assume o status de herói. 

Embora não seja candidato político, Silas Malafaia é um dos grandes incentivadores 

da politização institucional das ADs, fez parte da primeira Comissão Política Nacional da 

CGADB, da qual demos nota no capítulo 5 desse trabalho. É um grande ativista do 

conservadorismo moral nas mídias digitais e na televisão, sobre isso destaca Magali Cunha 

(2017). As principais polêmicas envolvendo sua postura na mídia diz respeito ao discurso 

contrário às causas do Movimento LGBT. Nesse contexto, G3 associa os motivos de 

perseguição à figura do Malafaia, cuja imagem faz referência ao novo modo de ser 

(ciberpentecostal) que antes pregavam o conservadorismo moral como ascese interna às 

igrejas. Atualmente, consideram que isso não basta, que é preciso atuar na mudança moral da 

sociedade, por isso constituem projetos políticos para atuar em todo país. Para G4, os motivos 

da perseguição da mídia aos evangélicos são relacionados à politização institucional. Segundo 

a entrevistada, a ascensão política e o crescimento dos pentecostais são fatores que provocam 

maior perseguição aos fiéis:  

 

SDs10: É importante pra gente ficar sabendo o que se passa ao nosso redor. Porque, querendo 

ou não, como tem também vários evangélicos pastores na presidência, têm evangélicos nos 

gabinetes e tudo. Eu acho que é importante pra gente saber, pelo menos, o que tá se passando, 

pra ver como é que tá, como é que a gente tá populando o mundo, entendeu? Tipo, a 

perseguição, começa a aumentar (G4). 
 

A entrevistada começa afirmando a importância do telejornalismo ao traduzir a 

realidade que seria provavelmente desconhecida sem a mediação. A importância de saber o 

que acontece no mundo ganha maior relevância, segundo G4, porque há evangélicos atuando 

em cargos políticos ou em gabinetes, ou seja, ocupando espaços de poder.  A SD “querendo 

ou não” faz menção ao fato de que nas ADs nem todos os fiéis aceitam o projeto político 

institucional. Os dizeres na SD “como é que a gente tá populando o mundo” sugerem que a 

presença de evangélicos na política é indício de crescimento populacional dos evangélicos. 

Em certa medida, a eleição de políticos vinculados às igrejas aponta um grande número de 
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fiéis eleitores. Mais que isso, indica uma grande parcela de eleitores fiéis aos projetos 

políticos das instituições religiosas. G4 conclui que crescimento político e populacional geram 

maior perseguição religiosa. Enfim, o imaginário de perseguição continua a compor a 

identificação do evangélico, sobretudo, do pentecostal. Entretanto, a sequência lógica do 

discurso de perseguição (publicado no MP dos anos 30) analisado por Alencar (1999) ganha 

outra ordem com a aceleração do processo de midiatização nas/das ADs: 1. Nós temos a 

verdade; 2. Muitas pessoas se converteram; 3. A verdade está sob ameaça, a partir do fim da 

Ditadura Militar; 4. Nos instrumentalizamos para a defesa da verdade; 5. Daí aumenta a 

perseguição.  

Nessa reconfiguração, a verdade não resulta do processo do qual a perseguição faz 

parte. Ao invés disso, a perseguição passa a ser construída como resultado da defesa da 

verdade. Com a aceleração do processo de midiatização, os motivos atribuídos à perseguição 

são ressignificados. Até três décadas atrás, a discriminação era por pregar o evangelho, usar a 

Bíblia, se vestir e se comportar de forma diferente etc. Atualmente, as justificativas da 

perseguição religiosa, sobretudo na/da mídia, são atribuídas ao imaginário de que os 

evangélicos podem e devem moralizar a sociedade, ascendendo às esferas de poder midiático 

e, principalmente, político.  

 

7.5 APROPRIAÇÃO DO DISCURSO TELEJORNALÍSTICO: SIGNIFICANDO POLÍTICA 

NA FORMAÇÃO DISCURSIVA PENTECOSTAL  

 

Nas entrevistas realizadas em nossa pesquisa observamos estratégias de apropriação 

do discurso telejornalístico como forma de constituir o tema política no repertório discursivo 

dos participantes. Os efeitos de sentidos sobre o tema se constituem em tensões entre o 

ativismo político atual e o apoliticismo religioso que tradicionalmente existiu nas ADs: “Isto 

se refletiu ao longo do tempo nas atividades das igrejas, na maioria voltadas para a vida 

interna das congregações e na máxima ‘crente não se mete em política’” (CUNHA, 2017, p. 

34). Os pentecostais assembleianos, em sua maioria, se isentam dos debates sobre política, 

mesmo na atualidade. De modo geral, o que ouvem ou falam sobre o assunto advém de duas 

grandes fontes, dos líderes religiosos e da grande mídia. Dentre essas fontes, por diversos 

fatores, o telejornalismo se apresenta, em boa medida, legitimado a educar politicamente a 

população. Dessa forma, há apropriação do discurso telejornalístico quase sempre entre os 

assembleianos ao tratar da política brasileira. 
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7.5.1. “A igreja tem que protestar de joelhos” 225  

 

Uma das estratégias de apropriação do discurso telejornalístico para se posicionar 

quanto à política do país, na qual reconhecemos a interpenetração do discurso assembleiano, 

surge nos dizeres sobre um episódio ocorrido na Assembleia de Deus na cidade de Ipiaú, 

coincidentemente, no dia da entrevista com C2 (25/03/16), quando o pastor reunira a igreja 

para uma manhã de consagração, com orações e jejum em favor da situação política no país: 

 

SDs01: Agora, sobre essa crise política que tá tendo, a igreja hoje mesmo, hoje, o pastor 

chamou a atenção, fez uma manhã de consagração mostrando. Mostrou vídeos, e a 

importância da igreja se colocar de joelhos e está orando pela situação do nosso país. Então, 

mostra a realidade que a própria televisão mostra e os telejornais mostram, até coisas que não 

tá [sic] na televisão, mas via internet, informar para igreja, para a igreja abri o olho e está 

orando. Que o protesto que a igreja tem que fazer, trazendo as notícias que tá [sic] na 

televisão e nos jornais, é que a igreja tem que protestar de joelhos. Tem trazido, o pastor, às 

vezes, traz essas experiências assim (C2). 
 

Realizar uma manhã de consagração nas ADs significa uma reunião de orações, 

louvores e jejum. No caso do episódio relatado por C2, houve também exposição de vídeos 

mostrando “a realidade que a própria televisão mostra e os telejornais mostram, até coisas que 

não tá [sic] na televisão, mas via internet”. Quando nas ADs, em décadas anteriores, 

permitiriam a circulação desses vídeos, produzidos pelas mídias? Na atual conjuntura, 

mostram-se os vídeos como argumentação racional de um posicionamento político 

institucionalizado. A realidade mostrada nos telejornais em março de 2016 quanto à situação 

política reforçava enfaticamente a crise política e econômica do país, como também a 

insatisfação da população.  

A apropriação desses discursos são marcas da midiatização das ADs, condicionadas 

cada vez mais aos dispositivos tradutores vinculados ao campo midiático, os quais sintetizam 

e/ou organizam os sentidos. No entanto, ao contrário do que prometem, muitas vezes esses 

dispositivos invisibilizam o acesso a outras realidades, suas contradições e as distintas visões 

de mundo concebidas a partir de atores diversos. Além da interdependência entre os campos 

midiático e religioso, a apropriação dos assembleianos ao discurso dos telejornais sobre 

política resulta da afinidade dos pentecostais ao “liberalismo econômico contemporâneo” 

(CUNHA, 2017, p. 99). Essa afinidade possui diversos desdobramentos, inclusive, segundo a 

autora Magali Cunha, repercutindo na cobertura das notícias: 

 

                                                           
225 C2, vide SDs01, nesta seção. 
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Todo este processo tem a mediação das mídias no Brasil que historicamente 

estão alinhadas a valores e políticas conservadoras, dado o perfil dos 

proprietários, e que, pelo menos na última década, em especial na cobertura 

noticiosa, têm dado amplo espaço para analistas e comentaristas defenderem 

abertamente essas perspectivas, como é o exemplo de Arnaldo Jabour, 

Alexandre Garcia e Merval Pereira, no Grupo Globo; Reinaldo Azevedo, na 

Revista Veja; José Luiz Datena e Boris Casoy, no Grupo Bandeirantes; 

Marcelo Resende, no Grupo Record; Luiz Pondé, na TV Cultura; e a 

evangélica Rachel Sheherazade, no SBT (CUNHA, 2017, p. 100). 

 

Nessa conjuntura que alinha a produção dos telejornais aos valores defendidos pelos 

assembleianos, a circulação das notícias de inúmeros protestos no país a favor e/ou contra o 

governo foi pauta na Assembleia de Deus em Ipiaú na reunião de 25/03/2016, feriado 

nacional de Sexta-feira da Paixão. Em décadas anteriores uma reunião no feriado santo teria 

como objetivo criticar a doutrina católica. Entretanto, em 25/03/2016, o objetivo foi orientar 

os crentes quanto aos eventos políticos midiatizados: “o protesto que a igreja tem que fazer, 

trazendo as notícias que tá [sic] na televisão e nos jornais, é que a igreja tem que protestar de 

joelhos” (C2). As manifestações de rua aconteceram em todo o país e em quase todos os dias 

que anteciparam a votação sobre admissão do processo de impeachment da Presidente Dilma 

Rousseff pelos deputados federais, no dia 17 de abril de 2016. Em Ipiaú, circulavam nas 

mídias digitais convites de manifestações locais e pequenos grupos de manifestantes se 

juntavam nas praças principais, como o ocorrido em 13/03/16, organizado pela Maçonaria, 

conforme o site Giro Ipiaú.  

 

Figura 21: Manifestantes nas ruas de Ipiaú 
 

 

 
 

Fonte: http://www.giroemipiau1.com.br/2016/03/em-ipiau-grupo-manifesta-apoio.html. Acesso em 22/08/17. 

 

Os efeitos de sentido da SD “a igreja tem que protestar de joelhos” visam persuadir o 

assembleiano a não se juntar aos grupos de manifestantes, apelando para uma memória 

discursiva da forma-sujeito assembleiano histórica: aquele que se isenta do debate político, 

http://www.giroemipiau1.com.br/2016/03/em-ipiau-grupo-manifesta-apoio.html.%20Acesso%20em%2015/09/16
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limitando sua atuação de cidadão a oração pelo país, ou seja, uma atividade privada e 

espiritualizada. Esse protestar de joelhos estabelece no imaginário do religioso convicto, que 

se identifica plenamente com os saberes de sua formação discursiva, a posição que caracteriza 

o discurso do bom sujeito (PÊCHEUX, 1995, p. 215). Esse sentido de isenção nas 

manifestações de rua reaparece em entrevista de outro núcleo familiar de Ipiaú: 

 

SDs02: Eu acho que é importante, que a nação precisa ficar sabendo. Agora nós, como 

cristãos, não podemos sair na rua, não podemos incentivar outras pessoas, que o nosso dever é 

orar, orar por eles (Sa1). 

 

Sair às ruas e/ou incentivar as pessoas a protestarem publicamente é significado como 

comportamentos não-cristãos, assim, manifestar posição política nas ruas se apresenta 

contrariamente à ascese assembleiana e se torna uma desobediência. Essa formação discursiva 

nos leva a compreender que a politização institucional das ADs, desde a década de 80, 

lançando candidaturas tanto na esfera legislativa quando executiva em todo o país, não inclui 

seus membros como sujeitos políticos com autonomia, conforme o pensamento kantiano. Ao 

contrário, o eleitor assembleiano continua coagido ao apoliticismo religioso, limitando sua 

participação a votar, de preferência, nos candidatos indicados e promovidos pelas igrejas. 

Enfim, na atualidade, o apoliticismo religioso não desapareceu, ele se ressignifica em um 

ativismo a favor das lideranças das ADs, e, sendo assim, o interesse na política não é objetivo 

dos que frequentam às ADs, mas daqueles que as lideram, como cita Alencar (2013, p. 251).  

A apropriação do discurso telejornalístico para tratar do cenário político do país 

funciona como mecanismo de controle aos eleitores das ADs a não aderirem às manifestações 

promovidas por outras instituições ou líderes externos às igrejas. Por exemplo, na foto acima 

a manifestação foi organizada pelos maçons. Esse controle fortalece, na sociedade em geral, o 

imaginário de que fiéis obedientes são o mesmo que eleitores fiéis. C2 relata os três objetivos 

dessa apropriação nas SDs: “informar para igreja, para a igreja abri o olho e está orando” 

(C2). Portanto, três ações derivam dessa apropriação: (1) informar a igreja sobre os 

acontecimentos, no caso, traduzindo a realidade exposta na mídia. A partir dessa realidade, a 

igreja estaria de olho aberto, ou seja, alerta para (2) não ser manipulada por grupos políticos 

alheios à liderança religiosa. E, por fim, a igreja deveria (3) orar pela crise política do país, 

uma obrigação religiosa. A orientação de orar pela crise do país coloca a situação política no 

paradigma de problema espiritual. Nesse sentido, Sa1 relacionou as notícias de corrupção aos 

sinais escatológicos, portanto, previstos na bíblia: 
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SDs03: Olha, o que tá mais em evidência aí é a roubalheira, a roubalheira, a desonestidade. A 

gente tá vendo aí. Nunca vi, em toda minha vida, prender senadores acusados de corrupção. E 

depois, o próprio senador voltar pra câmara. Então, isso realmente nunca vi. Nunca vi se pedir 

também prisão de ex Presidente da República. Então, acho que a televisão tá trazendo pra nós 

esses dias esses fatos que está [sic] acontecendo. E eu não tenho dúvida que é isso, se 

aproxima a volta de Cristo (Sa1). 
 

Os escândalos de corrupção e o envolvimento de autoridades como senador e 

Presidente da República, conforme destaca Sa1, evidenciam nos dias atuais a existência de 

uma crise moral. O fiel assembleiano defende valores como honestidade como contrato 

universal a ser seguido e reconhece no telejornalismo o papel de defender isso, publicizando a 

imoralidade. Nessa conjuntura, a Formação Discursiva Pentecostal (FDP) legitima o telejornal 

por dar visibilidade ao aumento da imoralidade que, segundo Sa1, é indício da proximidade 

da volta de Cristo. A interpretação da crise política enquanto sinal escatológico também é 

observada na entrevista com C3 ao tratar do episódio da manhã de consagração na AD em 

Ipiaú.  

 

SDs04: A fala dele [pastor] é de quem foi influenciado, porque ele fala nesse sentido. Porque, 

assim, nós temos que orar pelo Brasil, temos que orar. Temos que orar pra que acabe com a 

corrupção, temos que orar. Só que eu também tenho que saber que eu, como cristão, 

conhecedor da palavra de Deus, tenho que ter uma coisa em mente: tudo isso que tá 

acontecendo aí é, na verdade, porque Jesus tá voltando. Tá tudo condizente com a palavra de 

Deus, essas crises (...) Muitos pastores tão indo na mesma conversa de que há. Não é uma 

conversa imparcial, que mostre pra igreja a situação nesse todo. Aí, fala, mas ele fala disso, 

mas também que ele acha que tem que derrubar Dilma, derrubar o PT, porque o PT é do 

diabo. Tem crente que diz isso. Só que no PT também tem pessoas que são cristãs, como 

também no PT tem gente do candomblé, do espiritismo, gente imoral, gente, tem tudo, mas 

em todos os lugares tem tudo isso. Mas infelizmente também é uma fala nesse sentido, 

também é uma fala (C3). 

 

C3 discorda da postura do pastor a quem diz ter sido influenciado pelos telejornais. A 

priori, parece que há uma ruptura com a FDP, entretanto, é o oposto, C3 discorda da atitude 

do pastor para afirmar sua identificação assembleiana declarando que houve, de certo modo, 

negligência do líder por não se atentar aos sinais escatológicos na crise política. Segundo C3, 

o aumento da corrupção deveria servir para lembrar às pessoas de que Jesus tá voltando. No 

entanto, são efeitos de sentido na mesma conversa do discurso telejornalístico de que trata na 

entrevista: “que tem que derrubar Dilma, derrubar o PT”. Sobre o tema política, nessa 

conjuntura, a entrevistada reconhece o alinhamento entre os discursos no telejornalismo e os 

dizeres do líder religioso que se apropriou das lógicas midiáticas para construir e fundamentar 

a orientação feita aos fiéis quanto ao processo político que acontecia no país:  
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O impeachment de Dilma Rousseff ocorre no contexto de uma mutação na 

sociedade provocada pela expansão e disseminação da cultura da mídia 

sobre a organização social. Tecnologias convertidas em meios geram intenso 

processo de midiatização no seio do qual os processos interacionais entre 

instituições e atores sociais se cruzam a partir de lógicas de mídias, 

especialmente após o advento da internet (FAUSTO NETO, 2016a, p. 99). 

 

Nesse contexto em que os processos interacionais entre instituições e atores sociais se 

cruzam a partir de lógicas de mídias, C3 destaca a negligência do pastor aos sinais 

escatológicos, sinalizada no apagamento do discurso pentecostal na interpretação da crise 

política. Nesse sentido, seria uma contradição dizer que crise política, crise moral, corrupção 

são sinais bíblicos enquanto candidatos assembleianos se lançam com projetos de contribuir 

na melhoria da sociedade. Para C3 e Sa1, Cristo está voltando, crises e imoralidades são 

evidências disso. Então, qual o sentido de candidatos assembleianos nas eleições? Se por um 

lado, para interpretar a crise, houve o apagamento do discurso pentecostal, por outro lado, 

esse discurso vem à tona na imagem que se postula da oposição política pela representação 

diabólica: “derrubar o PT, porque o PT é do diabo, tem crente que diz isso. Só que no PT 

também tem pessoas que são cristãs, como também no PT tem gente do candomblé, do 

espiritismo, gente imoral, gente, tem tudo, mas em todos os lugares tem tudo isso” (C3).  

Na concepção cristã, o diabo é a figura do mal absoluto, do qual se origina todas as 

desgraças no mundo, seu papel é corromper os seres humanos. Portanto, ao afirmar que o 

Partido dos Trabalhadores é do diabo, se estabelece no lugar da disputa política uma batalha 

espiritual. Por conseguinte, o verdadeiro cristão, aquele que combate o mal de todas as 

formas, se posicionará a favor do bem, logo, contra o PT. A espiritualização da disputa 

política é tensionada por C3 ao reconhecer que existem petistas cristãos, portanto, não caberia 

demonizar o partido embora possua integrantes não cristãos e gente imoral, ou seja, a 

presença de cristãos morais invalidaria sua diabolização, ou mesmo, a acusação contra o 

partido. O discurso assembleiano de que o PT é do diabo tem raízes no nascedouro do partido 

no final dos anos 70 em oposição à Ditadura Militar, formado por comunistas, sindicalistas, 

intelectuais, artistas e católicos ligados à Teologia da Libertação, ou seja, todo tipo de gente 

malvista nas ADs:  

 

Durante o processo de redemocratização brasileira nos anos 1980, o espaço 

que vinha sendo conquistado pelo PT, interpretado como representante do 

perigo comunista, foi reconhecido como ameaça e campanhas evangélicas 

contra o partido reverberaram de forma religiosa o que se expunha nas 

trincheiras da política (CUNHA, 2017, p. 119).  
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Com a ascensão do PT ao poder, a partir de 2002, houve um arrefecimento nas ADs da 

ilustração diabolizada do partido. Essa memória discursiva retomou com mais ênfase após a 

crise que envolveu o partido em diversos escândalos de corrupção226. As apropriações do 

discurso telejornalístico interpenetradas pela formação discursiva pentecostal sinalizam a crise 

moral que abate a política brasileira reforçando a espécie de guerra política contra o mal, ou 

seja, uma mescla de batalha espiritual por poder político: 

 

Nesta compreensão, conservadores evangélicos na esfera política 

(pastores/as e membros da Bancada Evangélica, dos quais vários se 

identificam como tal) se autocompreendem como “eleitos de Deus” para 

conduzirem campanhas e ações no Brasil por meio de partidos e alianças da 

direita política, como o alinhamento partidário que representa o melhor 

caminho para a política nacional” (CUNHA, 2017, p. 225).  
  

O alinhamento com a direita política resulta na postura dos fiéis de isenção ao debate 

político, na figuração da esquerda como inimigos religiosos, na defesa do conservadorismo 

moral, dentre outros aspectos. Os pentecostais, principalmente, assembleianos, a grosso 

modo, reúnem em sua formação discursiva elementos essenciais que são cada vez mais 

articulados ao projeto de retomada de poder pela direita política que sofreu arrefecimento de 

suas forças políticas de 1984 a 2014. Esses elementos já discutidos ao longo desse trabalho 

são anti-petismo, anti-elite, anti-política, anti-intelectualismo e moralismo. Essa formação 

discursiva articulada ao projeto de poder político institucional atribue grandes chances 

eleitorais a políticos conservadores, sobretudo, porque as ADs têm grande presença nas 

periferias e nas classes mais marginalizadas do país. 

Vale destacar que nem todos assembleianos concordam com esse alinhamento 

político. C3 e So1, por exemplo, são entrevistados que fizeram críticas ao modo como as ADs 

se envolvem na política, apesar de manter o discurso conservador quanto à homossexualidade 

e outros temas. Isso nos aponta a heterogeneidade227 no modo como os temas são 

interpretados por diferentes posições-sujeitos. No entanto, sem apresentar desligamento ou 

ruptura à Formação Discursiva Pentecostal. Os dizeres dos entrevistados, mesmo quando 

criticam a Instituição, se vinculam à FDP por aspectos da crença. Por exemplo, So1 aponta 

                                                           
226 Em 2015, essa memória ganhou reforço, ao circular, nas mídias digitais, o vídeo de uma reunião com 

sindicalistas, onde Lula teria se referido à estratégia retórica dos pastores de atribuir a culpa de todos os males ao 

diabo. Inúmeros pastores das ADs se pronunciaram, inclusive o pastor Silas Malafaia que publicou vídeo 

resposta, dizendo que os escândalos de corrupção não eram culpa do diabo, e sim do PT, ou seja, o PT é pior do 

que o diabo.  
227 Essa heterogeneidade organiza o discurso evangélico, notadamente o midiático: os pastores midiáticos 

distinguem-se da maioria dos seguidores quanto às formas de utilização da religião.  
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como sinal escatológico a centralidade do poder midiático no tratamento da política por meio 

de voz estrategicamente legitimada: o telejornalismo. 

 

SDs05: Só eles [telejornais] é que têm o direito de falar e de expor todos os problemas de 

todos, inclusive da nação, de tudo, de tudo né. Então, só eles têm o direito de falar o que eles 

quiserem né. Agora, se uma pessoa [o pastor] se levantar contra eles, pra enfrentar eles, eles 

dão um jeito de derrubar aquela pessoa. Então, a mídia, ela tem uma influência muito grande, 

positiva e negativamente. Agora, eu acho muito mais negativo do que positivo. Não tem na 

minha, porque eu não me deixo levar. Eu já sei que tudo isso aí vai acontecer. Eu tenho a 

consciência de que tudo isso aí tá na bíblia: são as profecias, são as coisas que têm que 

acontecer mesmo né (So1). 
 

O direito de falar no estado brasileiro democrático é uma prerrogativa constitucional a 

todos, So1 tenciona o funcionamento desse direito, ou seja, a monopolização desse direito por 

um sujeito eles. O uso repetido da terceira pessoa nas SDs para tratar de um direito coletivo 

produz o efeito de sentido de que o sujeito não se inclui nessa voz que escolhe o que fala e 

também o que deve ser silenciado. So1 apresenta uma reflexão sobre o funcionamento da 

sociedade midiatizada, na qual a mídia é o fator gerador que afeta as relações entre 

instituições e atores sociais, define e impulsiona sobre quais condições se fundam as 

operações de sentido (FAUSTO NETO, 2010, p. 09). Essa reflexão veio à tona quando So1 

trata do monopólio dos telejornais quanto à fala sobre a política nacional. Segundo So1, é um 

uso negativo que se desdobra em perseguições e manipulações, por isso trata-se de um sinal 

escatológico no mesmo campo de significação que as guerras, as catástrofes naturais e as 

crises, isto é, encontra-se no campo das profecias bíblicas como previstas a acontecer nos 

últimos dias.  

 

7.5.2. “Globo é um lixo tóxico, confirmei que é verdade” 228 

 

Os entrevistados So1 e C3 declaram certo tipo de boicote aos principais telejornais da 

Rede Globo como reação ao modo como a crise política é reportada. A suspensão da 

audiência, de caráter provisório ou delimitado, aos telejornais da emissora é uma forma de 

protesto ao modo como foram reportados os assuntos relacionados ao impeachment da 

Presidente Dilma e demais assuntos relacionados à política no período que antecedeu às 

entrevistas. Esses entrevistados não possuem contato algum entre si, são de diferentes 

gerações, de núcleos familiares e cidades diferentes, dentre outros elementos que os 

distinguem. C3 foi entrevistada em 25 de março de 2016 e So1 no dia 04 de agosto de 2016. 

                                                           
228 C3, vide SDs08, página 309. 
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O comportamento de certa suspensão ao consumo de telejornais da Rede Globo, pelo 

tratamento ao tema política, nos leva a observar relações entre os dizeres desses entrevistados. 

As SDs abaixo apontam indícios da suspensão de audiência ou restrição aos telejornais da 

Globo:  

 

C3 So1 

SDs06: A Globo, ela tem Jornal Nacional, 

Jornal Hoje, o de manhã. Eu não assisto não. 

Eu nem, na verdade, não tenho assistido mais. 

Porque, às vezes, eu tou lá, meu marido 

começa a assistir. Eu digo. Eu saio de perto 

pra eu não ficar nervosa, pra eu não pedi pra 

ele tirar. Porque eu vou comentar. Ele é mais 

quietinho e eu sou mais zuadenta. Aí, eu saio 

de perto (...). Então, pra mim a Globo é a pior, 

mas as outras também. Tem horas que eu 

tenho dito que até vou fazer um boicote. Não 

vou nem dá ibope, não vou dá, não vou ligar. 

SDs07: Sou uma pessoa que não sou muito 

chegada ao canal da Globo. Assim, nem 

tudo que eles lançam pra mim surte efeito, 

porque eles dominam o país... 

SDs08: Jornal é notícia velha pra mim. Eu 

já sei de tudo que eles vão falar: vão falar 

que o congresso tá roubando, vão falar das 

falcatruas de empresas, disso e daquilo. A 

gente já sabe, essas coisas, a gente já sabe. 

As mesmas coisas, não têm notícias novas 

não. É tudo coisa velha. 

 

A SD “não tenho assistido mais” sugere que C3 consumia antes o telejornalismo da 

Globo. So1 declarou na entrevista consumir telejornalismo de esportes e variedades da Globo, 

mas tem restrição aos telejornais diários, além de fazer diversas críticas à emissora. Fazer 

críticas ou boicote à Rede Globo é um comportamento, de certo modo, esperado pelos 

assembleianos. O que distingue o caso desses entrevistados é o motivo pelo qual esse 

comportamento é manifestado: a política. Falar da política como cidadão é uma postura nova 

do assembleiano, pois até os anos 80 havia aversão desses religiosos ao assunto política, 

inclusive essa postura ainda é conservada em muitos casos229. Por exemplo, as matriarcas 

foram unânimes em dizer que não gostam, não querem ou não sabem falar do tema. Essa nova 

postura tem relação com as transformações das relações de poder no Brasil a partir da década 

de 80 que estimulou a politização dos pentecostais, sobretudo, após o fim da Ditadura, quando 

ameaças se potencializam em representações políticas. Assim,  

 

uma presença no Congresso Constituinte era vista como freio para esta 

ameaça, representada em toda a esquerda partidária, cujas bandeiras se 

afinavam com os ideais comunistas e também com os de feministas, 

homossexuais, ‘maconheiros’ e ‘macumbeiros’, conforme o imaginário 

evangélico (CUNHA, 2017, p. 37).  

 

                                                           
229 Uma das famílias indicadas pela comunidade da AD de Ipiaú-BA e visitada por nós não aceitou participar da 

pesquisa por considerar que em 2016, ano de eleições municipais, qualquer pesquisa tocaria no tema política. 

Embora explicássemos os objetivos da pesquisa, um de seus membros (a matriarca) não aceitou a participação 

por temor de precisar falar sobre política. 
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Esse alinhamento com a direita por parte da maioria dos crentes, de algum modo, vai 

repercutir no modo tenso dos dizeres de C3 e So1 sobre a política, pois fogem a essa 

configuração, não se pautam nos dizeres dos líderes, criticam as posturas das igrejas, 

rompendo, de certa forma, com os parâmetros institucionais.  

Apesar de tencionar um domínio de saber historicamente instituído, esses dizeres nem 

sempre determinam uma ruptura. É o que Indursky (2008, p. 27) denomina de acontecimento 

enunciativo, ou seja, “podemos estar presenciando a instauração de uma nova posição-sujeito 

que vai se relacionar de modo tenso com as diferentes-posições sujeito em que se desdobra a 

forma-sujeito daquela FD, sobretudo com a posição-sujeito dominante, sem entretanto, com 

ela romper”. A ausência de atravessamentos, em parte, da identificação assembleiana na 

significação que esses entrevistados dão ao tratamento do tema política na leitura do 

telejornalismo da Globo constitui, portanto, uma nova posicão-sujeito sem romper com a 

forma-sujeito assembleiano. Nas SDs abaixo, os entrevistados se posicionam contrários à 

afinidade do telejornalismo da Rede Globo com a direita, anunciando, de algum modo, a 

posição-sujeito em tensão com o alinhamento ideológico da orientação religiosa:  

 

C3   So1 

SDs08: Ah, eu acho assim. A Globo, os 

telejornais da Globo, a Globo, pra mim, 

sempre eu via as pessoas dizendo ‘Globo 

lixo tóxico’, coisa do tipo. Só que eu 

tinha o telejornal da Globo, assim, como 

o mais verdadeiro. Eu tinha isso. Só que 

na verdade, eu tenho visto como eles têm, 

como eles não dão ênfase a quase notícia 

nenhuma. A importância que eles dão, 

assim, pra falar contra o governo, pra 

dizer que tá tendo corrupção, existe crise, 

crise, crise, querendo falar isso pra 

colocar na cabeça do povo (...). Porque 

existe interesse de grandes, grandes né, 

pessoas de grandes interesses no Brasil 

que eles têm interesse de derrubar o atual 

governo. Na verdade, não concordam 

com o crescimento do jeito que tem 

havido, uma distribuição melhor da 

economia (...). Eu tenho visto o da Band, 

ele fala, dá a notícia, assim, como um 

todo, mas não foca, não tem toda essa, 

essa, não foca tanto assim. A SBT 

também fala. Mas a que mais tem, que 

tava, assim, incitava, tentava incitar o 

ódio ao PT, o ódio a Dilma. Eles têm, se 

SDs09: Por que o jornal da Globo é 

tendencioso, tendencioso. Então, o quê que 

acontece? Quando ele quer perseguir uma 

pessoa, como ele há uns tempos atrás aqui 

perseguiu Dilma, que eu acho que isso aí pra 

mim tá errado. Foi, é um investimento da 

Globo pesado em cima dela. E acho que ela não 

foi totalmente culpada do país tá onde tá. É 

todo mundo junto ali que é o culpado, na 

verdade é essa. Então, a Globo investiu muito 

pesado em cima dela e acabou com a vida dela 

né. Tirou ela do poder, já tão tentando derrubar 

Lula agora. Tem a tendência, tem esse peso. 

Quando querem levantar uma pessoa, eles 

levantam. Quando querem derrubar uma 

pessoa, eles derrubam. Agora, tanto provo isso 

pra você pelo seguinte. Assim, antigamente 

quem representava o Nordeste, quando 

precisava falar qualquer coisa do Nordeste, era 

a Bahia (...). Então, antigamente, quando eles 

queriam passar uma reportagem, digamos, 

assim, sobre o tempo, informações do tempo, 

se vai chover hoje, começava pela Bahia, se vai 

chover na Bahia. Hoje em dia porque os 

baianos votaram contra Dilma, votaram a favor 

de Dilma, contra o impeachment, o que é que 
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você observar até na forma como os 

jornalistas falam: o Wiliam Bonner, o 

jeito, como eles dão ênfase no Fantástico. 

Como eles dão aquela força ali, tudo 

aquilo, como aquilo, a pessoa que tá 

assistindo. Uma pessoa que não tem, 

assim, meu Deus, que num tem uma 

visão, assim, ampla, sabe. Na hora, 

acredita mesmo, acredita. Então, 

infelizmente, o que eu tanto via só que eu 

não concordava que a Globo é um lixo 

tóxico, confirmei que é verdade. 

 

acontece? A Globo não passa mais sobre o 

tempo na Bahia. Eu tou lá fora e vejo. Hoje o 

que passa é, o que representa a Bahia, o que 

representa o Nordeste hoje é Recife e Ceará. Tá 

entendendo? Recife e Ceará tão crescendo na 

mídia. E a Globo tão levantando eles, e tão 

derrubando a Bahia, porque a Bahia hoje. A 

Globo não tem apoio na Bahia, pronto: a 

questão é só isso aí. Não teve apoio. Então, eles 

abandonam a gente e levam todos pra outros 

estados. Então, a mídia em si, a mídia em si, a 

mídia em si. Eles são muito autoritários. E eles 

se acham com o direito de terem o direito de 

tudo. 

 

Nas SDs acima, há a defesa de que a Rede Globo de televisão é alinhada aos interesses 

da direita do país. O sujeito do discurso que contesta o telejornalismo da Globo questiona seu 

papel de locus referencial, pois espera-se neutralidade na tradução da realidade política. Na 

ambiência midiática atual, quando as lógicas de produção se afetam pela dinâmica dos 

processos de circulação midiática, o discurso telejornalístico deixa de ser aporte seguro na 

construção de posições sobre os fatos, ao mesmo tempo, perde espaço na formação de juízo 

de valor sobre a realidade. A credibilidade e objetividade, estrategicamente atribuídas aos 

testemunhos das imagens e dos entrevistados nas notícias, começam a ser questionadas diante 

da possibilidade de o telespectador ter acesso a outras leituras dos acontecimentos. Essas 

características designam, assim, a imagem que os interlocutores fazem de si, do outro e do 

referente e implicam relações de forças entre os interlocutores e relações de sentidos entre os 

discursos. Embora a interpretação varie conforme as condições e gramáticas de 

reconhecimento, os efeitos de sentidos são produzidos por repetições e regularidades que se 

alicerçam no imaginário social. Assim, as notícias do telejornalismo da Rede Globo, embora 

contestáveis e parciais, possuem legibilidade interdiscursiva que as identificam enquanto 

factuais e legítimas. 

As atitudes e representações que compreendem a formação ideológica se representam 

no dizer, mas não de modo transparente. As tensões tornam-se opacas, efeito ideológico, e os 

discursos parecem falar das mesmas coisas de outras formas, e falam, embora de formas 

diferentes, para determinar o que pode e deve ser dito e/ou silenciado. No caso das SDs 

acima, o sujeito do discurso traz pistas para apontar o trabalho ideológico no telejornalismo. 

No dizer de So1, nas SDs09, uma dessas pistas é o apagamento da Bahia no quadro da 

previsão do tempo nos principais telejornais da Globo. Os dizeres apontam a possibilidade 

desse tipo de apagamento afetar no desempenho econômico das regiões e estados do país. 
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Especificamente, na Bahia, segundo So1, esse apagamento repercute no mercado turístico, um 

dos principais geradores da economia, principalmente, em Salvador. Os dizeres, nesse caso, se 

organizam numa relação de causa e efeito, buscando reconhecer a relação de poder na 

mediação do telejornalismo: 

 

Causa  “Porque os baianos votaram contra Dilma, votaram a favor de Dilma, contra o 

impeachment, o que é que acontece?”  

Indício   “A Globo não passa mais sobre o tempo na Bahia. Eu tou lá fora e vejo”  

Efeito   “Não teve apoio. Então, eles abandonam a gente e levam todos pra outros 

estados” (So1).  

 

O turismo é uma das potências de mercado na Bahia. A visibilidade na mídia promove 

o interesse das pessoas em visitar e conhecer os lugares. Na atualidade, o mercado turístico é 

condicionado, em boa medida, às mídias. Os dizeres de So1 indicam que o telejornalismo da 

Globo visibiliza os estados, inclusive nos quadros de previsão do tempo, conforme a 

inclinação política. As SDs09 “tão derrubando a Bahia, porque a Bahia hoje. A Globo não 

tem apoio na Bahia” sugerem que a Bahia tinha outro prestígio e que perdera o status devido 

apoio ao Governo Dilma. Os dizeres de So1 elaboram um contexto que visa exemplificar o 

trabalho ideológico e político no telejornalismo da Globo. Nesse mesmo sentido, os dizeres de 

C3, nas SDs08, apontam duas pistas, uma diz respeito à ênfase na repetição do tema crise 

política em detrimento das demais notícias; e a outra pista diz respeito à tonalização do 

discurso dos apresentadores dos telejornais.  

 

Ênfase - 

repetição  

“Eles não dão ênfase a quase notícia nenhuma. A importância que eles dão, 

assim, pra falar contra o governo, pra dizer que tá tendo corrupção, existe 

crise, crise, crise, querendo falar isso pra colocar na cabeça do povo (...). Eu 

tenho visto o da Band, ele fala, dá a notícia, assim, como um todo, mas não 

foca, não tem toda essa, essa, não foca tanto assim. A SBT também fala...” 

O tom  “Eles têm, se você observar até na forma como os jornalistas falam: o 

William Bonner, o jeito como eles dão ênfase no Fantástico. Como eles dão 

aquela força ali, tudo aquilo, como aquilo, a pessoa que tá assistindo” (C3). 

 

Sobre o uso do tempo do noticiário para dar ênfase a crise política nacional, fizemos 

um levantamento no Jornal Nacional (JN), no mês de março de 2016, pois realizamos a 

entrevista com C3 no dia 25 daquele mês. O objetivo do levantamento foi comparar o número 

de matérias relacionadas à crise política nesse mês com o de outro período, assim também 

levantamos esses dados no JN no mês de julho de 2016230. Selecionamos o JN por ser 

                                                           
230 Selecionamos o mês de julho por ser o mês que antecede à entrevista de So1 (04/08/16), apenas para efeito de 

comparação.  
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bastante citado nas entrevistas, inclusive o nome do apresentador e editor William Bonner é 

citado por C3, também por ser o carro-chefe do telejornalismo da Globo, possuindo maior 

audiência desde sua criação, mesmo com a queda de pontos após advento das mídias digitais. 

Ao longo de seu histórico231, o JN se destacou pela moderna tecnologia na produção, bem 

como pela qualidade técnica jornalística e cobertura dos principais fatos nacionais e 

internacionais. O JN vem se atualizando quanto à linguagem, formato, cenário, dentre outros 

elementos que garantem o pacto de leitura com o telespectador de diferentes classes sociais, 

níveis de escolaridade e de diferentes partes do país. 

O noticiário político aparece como um assunto diário nas edições do JN. Nos últimos 

dois anos, a maior parte das reportagens sobre política nacional girou em torno da Operação 

Lava Jato: investigação da Polícia Federal, iniciada em 17 de março de 2014, sobre esquemas 

de corrupção que envolvem lavagem de dinheiro, desvios de dinheiro público e favorecimento 

de políticos e empresários ligados à Petrobras e grandes empresas como OAS, Odebrecht, 

dentre outras. A partir de abril de 2016 as reportagens sobre a política nacional destacaram 

também o processo que culminou em impeachment da Presidente Dilma em agosto de 2016. 

Em nossa observação consideramos as matérias de conteúdo sobre a crise econômica quando 

inter-relacionados à política: 

 
Quadro 12: Matérias do JN sobre crise política em março e julho 2016 

 

 

Jornal 

Nacional  

Quantidade de 

edições  

Total de 

matérias 

Sobre a crise 

política 

Sobre crise 

econômica 

Total 

Março 2016 27  398 215 24 62% 

Julho 2016  26  422 61 12 17% 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Apesar de possuir uma edição a mais, o mês de março tem 24 matérias a menos que 

julho, isso indica que naquele mês as matérias foram mais longas. Nesse mês, 62% das 

matérias trataram do tema crise política e econômica do país. Sobre isso, observamos também 

que em março somente em 6 edições das 27 tiveram uma média menor que 50% do tempo 

total da edição dedicado ao assunto crise. Em julho, a edição do dia 07 foi a que mais se 

dedicou ao tema no mês, com 47% da média do tempo da edição dedicado ao assunto crise 

                                                           
231 Foi ao ar no dia 1º de setembro de 1969, apresentado por Hilton Gomes e Cid Moreira, inaugurou a rede 

nacional da TV Globo. Em pouco tempo se transformou no noticiário mais visto pelos brasileiros. Atualmente, a 

equipe principal é formada pelo editor-chefe e apresentador William Bonner, editor-chefe adjunto Fernando 

Castro, editora-executiva e apresentadora Renata Vasconcelos. 



317 

política. No mês de março algumas edições foram completamente dedicadas à crise política, 

inclusive, com suspensão do quadro diário da previsão do tempo em três edições:  

 

Quadro 13: Edições do JN mais dedicadas à crise política em março 2016 

 

 

Data Matérias na 

edição 

Sobre crise 

política 

Sobre crise 

econômica 

Total  Observação 

03/03/16 15 11 3 93%  

04/03/16 18 17 1 100%  

15/03/16 11 7 2 91%  

16/03/16 9 9  100% Sem previsão do 

tempo 

17/03/16 12 12  100% Sem previsão do 

tempo 

18/03/16 19 16  84%  

30/03/16 8 7  87% Sem previsão do 

tempo 

31/03/16 11 9  82%  
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os dados indicam que o uso do tempo do noticiário para dar ênfase ao assunto política 

nacional tem relação com a interpenetração da mídia no campo político. O mês de março 

antecedeu a votação sobre admissão do processo de impeachment da Presidente Dilma 

Rousseff na Câmara dos Deputados Federais, que veio ocorrer em 17 de abril de 2016. As 

notícias repercutiam em manifestações da população que foi às ruas por diversos dias antes da 

votação na Câmara. Os discursos da ameaça comunista, presentes na memória discursiva 

pentecostal, foram ressignificados nesse período: 

 

Nos discursos das manifestações de rua e de perfis em mídias sociais, uma 

nova configuração do anticomunismo se materializava: comunistas seriam 

todos os que propagam justiça econômica (defesa de programas de 

distribuição de renda, por exemplo), advogam os direitos humanos, em 

particular os das minorias, e reivindicam e atuam na superação de violência 

racial, cultural, de gênero, de classe. As esquerdas, em consonância com os 

governos do PT, são identificadas como as defensoras destas “políticas 

comunistas” e seus militantes classificados como anomalias sociais: 

“esquerdopatas” (CUNHA, 2017, p. 227). 

 

A cobertura do JN às manifestações reforçava o apoio da população ao discurso de 

caos econômico e político provocado pela emergência dessas políticas. C3, nas SDs08, 

observa esses jogos de sentido e comenta: “Na verdade, não concordam com o crescimento do 

jeito que tem havido, uma distribuição melhor da economia”. Alinhados aos interesses da 

direita política do país, os dizeres do telejornal anunciavam, acima de tudo, a falta de conduta 
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moral na criação e manutenção dessas políticas e reelegiam a esquerda como inimigo no 

imaginário da população, em geral, e dos assembleianos.  

 

A “gestão do impeachment” desenvolve-se segundo complexa discursiva em 

um contexto ampliado de midiatização. Operações enunciativas de produção 

de sentidos são engendradas mediante circuitos e de fluxos de campos 

sociais (midiático, jurídico, policial, fiscal, político). Tal gestão se faz 

através de um longo percurso e se materializa através de textos que dão 

forma a um intenso tecido de inteligibilidades. (FAUSTO NETO, 2016a, p. 

100) 

 

Nesse contexto de gestão do impeachment, o telejornalismo atribuía a si, com base no 

lugar de legitimidade, um papel de agente moral com importância social na transformação de 

um problema grave no Brasil – a corrupção. Desse modo, atuou com ênfase no processo que 

conduziu a presidente Dilma ao impedimento no exercício do poder.  

A segunda pista citada por C3, nas SDs08, sobre o trabalho ideológico do JN quanto 

ao tema política diz respeito à tonalização no discurso telejornalístico como estratégia de 

significação. A noção de Tom, definida por François Jost e desenvolvida por Elizabeth 

Duarte, trata do dispositivo sintático-semântico que diz respeito ao processo de conferência de 

um tom ao discurso, isto é, à produção de determinados efeitos de sentido (DUARTE, 2007, 

p. 07; JOST, François, 2007, p. 65). Os autores desenvolvem essa categoria em análise de 

discursos da TV, tanto em gêneros do mundo real, do mundo fictivo ou do mundo lúdico: 

 

Acredita-se que o processo de tonalização diga respeito à conferência de um 

ponto de vista ao discurso produzido, a partir do qual sua narrativa quer ser 

reconhecida, independentemente do plano de realidade com que opera – 

referencial ou ficcional – ou do regime de crença que proponha – veridicção, 

verossimilhança, plena visibilização. O tom pode ser assim definido como a 

presença de determinados traços de conteúdo da situação comunicativa, 

estruturados estrategicamente, com vistas a captar a atenção do telespectador 

e convidá-lo a compartilhar de disposições como seriedade vs. ludicidade; 

formalidade vs. informalidade; leveza vs. peso, etc... – propostas pelo 

enunciador, dando a conhecer ao telespectador o modo como ele deve 

interagir com o produto que lhe está sendo ofertado (DUARTE, 2006, p. 10). 

 

A tonalização do discurso é observada por C3, nas SDs08, ao interpretar matérias dos 

telejornais nas quais reconhece a conferência de um ponto de vista ao discurso produzido. A 

entrevistada se esforça para explicar a capacidade que o tom discursivo tem ao fazer o leitor 

acreditar e desenvolver até mesmo sentimento de ódio ao PT e a Dilma, principais figuras 

políticas nas matérias daquele período. As SDs “até na forma como os jornalistas falam” e “o 

jeito como eles dão ênfase” demonstram o esforço da entrevistada para explicar o 

funcionamento do dispositivo sintático-semântico no telejornalismo.  
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Os entrevistados apontam pistas de operações discursivas do alinhamento ideológico e 

político no telejornalismo da Globo. Tanto nos dizeres de C3 quanto de So1, há certo 

rompimento com a afinidade ideológica dos pentecostais à direita, o que nos faz apontar um 

acontecimento-enunciativo em se tratando de dizeres de assembleianos, cujas histórias de vida 

são imersas há décadas nas ADs. Não há ruptura plena com a formação discursiva, pois em 

outros momentos da entrevista há um alinhamento com o discurso do bom sujeito 

assembleiano, mas há uma tensão ao apagar marcas de identificação com a forma-sujeito 

assembleiano. Desse modo, na leitura do telejornalismo da Globo, consideramos o indício de 

uma nova posição-sujeito assemblaiano que se manifesta com posicionamentos marcados 

como se observa nas SDs abaixo, já citadas anteriormente:  

 

SDs06: (...) meu marido começa a assistir. Eu digo. Eu saio de perto pra eu não ficar nervosa, 

pra eu não pedir pra ele tirar. Porque eu vou comentar (C3). 

 

SDs07: Jornal é notícia velha pra mim. Eu já sei de tudo que eles vão falar (So1).  

 

Os dizeres de C3 sobre sua reação trazem indícios de nova posição-sujeito 

assembleiano, pois representam três atitudes não reconhecidas nas matriarcas entrevistadas: 

Primeira, o fato de falar sobre o tema política; segunda, o modo como trata do tema, sem 

atravessamento do discurso institucional; terceira, a reação ao consumo dos telejornais porque 

discorda do modo como o assunto política é reportado. Nos dizeres de So1, a nova posição 

sujeito-assembleiano se formula no modo como se posiciona diante do telejornalismo, 

sugerindo uma desatualização e previsibilidade que tornam o consumo dispensável.  

A Família Gomes apresenta razões do não acesso à Globo por questões que tangem à 

moral sexual, cujos fundamentos se arrolam aos discursos da ascese assembleiana. O boicote 

ao telejornalismo da Globo por C3 e So1 apresenta razões no reconhecimento de alinhamento 

político da emissora à direita em relação a certas causas. A análise dos dizeres nos faz 

reconhecer que na interpretação do tema política no telejornalismo da Globo nova posições-

sujeitos tencionam o modo de ser assembleiano. Assim, outros modos de ser do pentecostal se 

constituem na sociedade.  
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7.5.3 “Então, é outro mundo né, as pessoas abriram” 232 

 

Desde os anos 80, a ascese assembleiana vem sofrendo inúmeras mudanças 

provenientes do contexto sociocultural do país e de transformações no campo religioso:  

 

É no contexto das transformações sociopolíticas, econômicas e culturais do 

final do século 20 que será desencadeado o desenvolvimento de um novo 

modo de ser evangélico no Brasil e o delineamento de uma nova cultura 

religiosa que promoverá uma significativa reconstrução da identidade dos 

evangélicos na contemporaneidade (CUNHA, 2017, p. 19). 

 

Ser atualizado, inserido no mercado de trabalho, escolarizado e político são exigências 

do mundo contemporâneo ressignificadas aos poucos no universo assembleiano. 

Considerando que o crescimento pentecostal se deu efetivamente nas camadas mais 

marginalizadas socialmente, pode-se inferir que o telejornalismo, para a maioria, é a principal, 

senão única, fonte de informação fora do ambiente religioso. Sobre o telejornalismo nesse 

contexto de transformação, So3 declara: 

 

SDs10: Com certeza, [o telejornalismo] fez o crente evoluir, assim, com relação ao 

conhecimento. Porque, por exemplo, hoje em dia você poderia não saber muito sobre política. 

Uma pessoa poderia não saber muito de política ou sabia o que ouvia falar. Hoje se tem muita 

informação. Fala sobre política, partidos, leis. Isso, então, hoje é possível adquirir um pouco 

mais de conhecimento só assistindo televisão, mas, assim, não só assistindo televisão, claro 

que, tudo sim. A partir dali, desperta o interesse de você, “ah tá falando sobre política, será?” 

Buscar alguma outra fonte, outro recurso de leitura: na internet, que já é utilizada, livros, falar 

sobre isso. Porque, tipo assim, antigamente as pessoas se contentavam só com o que ouvia né, 

ali. O mundo era muito a igreja, a igreja. Assim, era muito aquela, individual, aquela seleta 

fechada ali. Então, é outro mundo né, as pessoas abriram. (So3) 
 

Os dizeres de So3 se iniciam com o lugar de fala na 3ª pessoa do singular (o crente), 

constituindo argumento impessoal na modalização asseverativa sobre a contribuição do 

telejornalismo para maior compreensão e debate sobre alguns temas, sobretudo, a política. A 

entrevistada cita diversas vezes marcadores de tempo, sugerindo uma transformação entre o 

pentecostal hoje e o de certo tempo atrás quando a televisão era proibida. As SDs10 “as 

pessoas se contentavam só com o que ouvia né, ali. O mundo era muito a igreja” indicam o 

efeito de sentido de causalidade do comportamento delimitado dos pentecostais frente aos 

temas política, partidos, leis.  

O acesso ao telejornalismo, segundo a entrevistada, incentiva outros contatos com 

diferentes mídias. A pergunta “ah tá falando sobre política, será?” ilustra um tipo de 

                                                           
232 So3, vide SDs10, nesta seção. 
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interrogação capaz de gerar situação em que a circulação midiática passa a ser operada e 

reconhecida pelos pentecostais. A entrevistada exemplifica os dispositivos de circulação: 

“alguma outra fonte, outro recurso de leitura, na internet que já é utilizada, livros, falar sobre 

isso”. Esses dizeres produzem o efeito de sentido de que hoje já é permitido utilizar essas 

outras mídias, com certo grau de possibilidade. Por fim, indicando mudança de estado das 

coisas (igreja x outro mundo / seleta fechada x pessoas abriram), as expressões antonímicas 

sugerem abertura dos pentecostais à mídia e a transformação do mundo da igreja. 

A apropriação dos discursos telejornalísticos como mecanismo de conhecimento do 

campo político é um dos exemplos a que recorre So3 para reconhecer a mudança do 

assembleiano que antes se restringia ao que ouvia na igreja, portanto, uma leitura limitada na 

religiosidade. Por que não se contenta mais? A tradução do mundo pela igreja tornou-se 

insuficiente? Apesar das transformações, as igrejas continuam no esforço em traduzir o 

mundo, inseridas nas disputas de sentido pela garantia de público. Entretanto, prezando pela 

existência no mundo em transformações, as igrejas se reformulam nas lógicas dos processos 

midiáticos com propósito de retirar a religião da esfera do privado, tornando os seus valores 

públicos.  

O acesso aos telejornais permite ao assembleiano abrir “outro mundo”, pois desperta o 

interesse em procurar informações em outras mídias como internet e livros, segundo a 

entrevistada. Por conseguinte, possibilita falar sobre o assunto com outras pessoas fora do 

ambiente religioso. Em certa medida, atribui voz ao assembleiano para falar da política 

nacional: “hoje se tem muita informação, fala sobre política, partidos, leis” (So3). Embora o 

acesso ao telejornalismo possibilite voz quanto ao assunto política, de quem é essa voz? 

Como citamos anteriormente, na memória assembleiana, política não é assunto de crente, 

principalmente com pessoas não religiosas ou de outras religiões a quem se pretende 

converter. O assembleiano fala de política, restritamente. É um tema, em geral, polêmico, 

portanto, quase sempre silenciado:  

 

SDs11: Agora, é mais a política né, que esse assunto eu não gosto muito de falar. Eu não 

gosto, nem entendo muito. E é só o que a gente ouve mais. Agora, só batem nessa tecla direto, 

mas eu não gosto muito, nem sei falar desse assunto, nem gosto (Sa2). 

 

Sa2 reconhece a política como um dos principais temas nos telejornais, no entanto, o 

acesso a essas informações não garante entender e saber falar do assunto. Sa2 atribui a 

incapacidade de falar do assunto à falta de gosto, espécie de hábito não desenvolvido. O 

silêncio de que se justifica Sa2 é constituinte da formação discursiva pentecostal como 
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mecanismo de impedir a contraposição. Nesse sentido, o fiel cala-se sobre a política para não 

ter o risco, sobretudo, de falar ou ouvir algo não alinhado ao discurso institucional.  

Entre 2014 e 2016 os telejornais investiram bastante nos assuntos da política do país, 

sobretudo nos escândalos de corrupção. A ênfase no tema corrupção reforça a falta de conduta 

moral no campo político brasileiro atribuindo aos telespectadores partidários, eleitores, 

apoiadores e/ou simpatizantes dos políticos corruptos apontados pelas reportagens o 

sentimento de decepção, como se fossem responsáveis ou coniventes com a crise moral e, 

consequentemente, com a crise política brasileira. Desse modo, assistir ao telejornal causa 

uma espécie de sofrimento psicológico, sobretudo, aos que votaram nos políticos acusados de 

corrupção. No caso do assembleiano, é possível a instauração do sentimento de culpa como se 

tivesse cometido pecado ao ter apoiado ou votado em determinado partido ou candidato 

corrupto.  

Nesse caso, o silêncio também opera como estratégia de evitar o sofrimento 

psicológico, pois o alinhamento do discurso assembleiano ao discurso do telejornalismo pode 

produzir uma espécie de estado de culpa ao fiel eleitor que não votou segundo as orientações 

da igreja. Desse modo, o sentimento de decepção ao assistir o telejornal reforça no eleitorado 

assembleiano a ideia de que seria melhor irmão votar em irmão, o que torna mais propício a 

indicação do voto pelo líder religioso.  

 

SDs12: É todo mundo uma corrupção que você num sabe mais se vota em alguém. Então, 

vamos ter cuidado com quem a gente vai votar (C2). 

 

A certeza de estado de generalização da corrupção aciona a necessidade de eleger 

candidatos honestos. Não ser corrupto passa a ser o valor moral mais requistado aos que 

pretendem ser eleitos. Para os pentecostais, há a expectativa de que seus pares sejam políticos 

honestos. Assim, além de votar conforme a indicação dos irmãos para evitar arrependimentos, 

a ênfase dos telejornais na imagem de crise moral na política se alinha ao projeto institucional 

que lança candidatos como se fosse uma missão divina. Desse modo, os discursos do 

telejornalismo sobre política são apropriados no processo de transformação dos assembleianos 

quanto ao exercício de uma cidadania participativa em conformidade com seus fundamentos 

ideológicos.  

 

Os evangélicos não são mais “os crentes” ou os grupos fechados de outrora. 

A separação social, “do mundo”, deixa de ser um valor evangélico da 

tradição fundamentalista-puritana: são hoje um grupo que desenvolve a 

cultura “da vida normal” combinada com a religião com presença nas 

mídias, moda própria, artistas e celebridades, inserção no mundo do mercado 
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e do entretenimento. Além disso, este segmento religioso se vê fortalecido 

como parcela social que tem suas próprias reivindicações e pode eleger seus 

próprios representantes para os espaços de poder público (CUNHA, 2017, p. 

229).  

 

Enfim, os pentecostais se transformaram e participam ativamente na sociedade como 

reivindicando uma cidadania política renegada por eles mesmos. Nesse processo, operam 

manutenção e/ou atualização das noções morais que são, sobretudo, os alicerces da identidade 

pentencostal assembleiana.  

 

7.6 MORALIDADES NA/DA FORMAÇÃO DISCURSIVA PENTECOSTAL EM VIAS DE 

MIDIATIZAÇÃO  

 

“Essa embreagem dos discursos nas situações em que circulam põe 

em movimento, de cada vez, a semiose” (VERÓN, 1980, p. 221). 

 

A aceleração do processo de midiatização do pentecostalismo e da instituição 

Assembleias de Deus a partir da década de 80 só pode ser observada na transformação da 

Formação Discursiva Pentecostal (FDP) que teve suas fronteiras atravessadas e dilatadas no 

contato direto do fiel com outras formações discursivas, sobretudo, midiáticas. Esse contato 

nada tem de estático, é dinâmico, pois acontece em fluxos de movimento, como uma força 

motriz, nas expressões de Verón (1980, p. 221), é a embreagem de discursos: “Esta imagem 

mecânica é a de articulação, um encaixamento, que põe em movimento. Eis porque falamos de 

embreagem de discurso” [grifos do autor].  

Com autorização institucional para o acesso às mídias, o fiel assembleiano começou a 

alargar o leque de possibilidades de leituras do mundo pelo viés dos dispositivos midiáticos, 

sobretudo, pelo telejornalismo. O acesso a nova ambiência permitiu que esses religiosos 

tivessem contato com temas silenciados e/ou tratados com restrições nos espaços de 

sociabilidade assembleianos. Nessa embreagem discursiva, esses temas são ressignificados 

por esses novos leitores/telespectadores, segundo suas condições de reconhecimento que 

incluem seus conhecimentos prévios, seus valores, suas convicções, crenças, etc. Logo, outros 

saberes passam a compor a FDP que é constituída, sobretudo, de concepções moralizadoras. 

Nas entrevistas, observamos que os temas emergem nos dizeres sobre o telejornalismo, mas 

são dizeres acoplados e interpretados pelas lentes de concepções de moral que constituem a 

FDP.  

À medida em que esses temas são reconhecidos por esses religiosos, a formação 

discursiva pentecostal se atualiza e acelera o processo de midiatização da religiosidade 
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pentecostal, pois as múltiplas moralidades que figuram nesse espaço começam a afetar e 

serem afetadas no contato com o discurso midiático, no caso aqui em estudo, com o discurso 

telejornalístico. No esquema abaixo233, buscamos representar o processo de circulação 

discursiva dos temas (T) no contato dos fiéis com os dispositivos midiáticos que aceleram o 

processo de midiatização pelo fenômeno da circulação midiática. 

 

 

Figura 22: Formação Discursiva Pentecostal em vias de midiatização 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os círculos com bordas pontilhadas representam as Formações Discursivas (FD) cujas 

fronteiras porosas permitem o contato com saberes de outras formações discursivas, mesmo 

como forma de identificação do seu saber, quer dizer, pelo contraste ou paralelo com outros 

saberes é que se pode definir o que pertence ou não a determinada formação discursiva. O 

processo de aceleração da midiatização, ilustrado pela aspiral no centro da FDP, provoca um 

movimento que impulsiona o contato dos fiéis a outras FDs, principalmente, midiáticas. 

Nessa embreagem discursiva, cada contato com diferentes FDs possibilita aos fiéis outros 

saberes que se acoplam ou se contrastam na interpretação de temas que vem à tona na 

superfície em forma de dizeres. As interpretações dos temas a cada contato vão se alterando 

(T, T¹, T’¹, T², T’²....), trata-se de um processo de afetações complexas. Essas interpretações 

ganham expressões nos dizeres que emergem nas superfícies da FDP, mas não se limitam às 

superfícies, pois buscam interpentrações em diversas FDs. Interessou em nossa observação, a 

                                                           
233 Esse esquema foi elaborado em atividades desenvolvidas no Doutorado Sanduíche, no PPGCOM - Unisinos 

(São Leopoldo – RS). Foi apresentado na Disciplina Circulação e Processos Midiáticos, ministrada pelo 

Professor Jairo Ferreira, no semestre letivo 2017.1. 
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materialidade sobre o contato entre a FDP e a FD do telejornalismo. Como o fluxo da 

circulação discursiva é contínuo e dinâmico, para análise foi necessário capturar amostragem 

por meio do dispositivo entrevista semistruturada. Os dizeres são únicos no momento da 

enunciação, mas carregados de deslizamentos ou desvios, quer dizer, traços que nos permitem 

alcançar os efeitos de sentido mais regulares na FDP. 

 

Entrelaçado por toda parte às operações discursivas, afetando a todo instante, 

por essa razão, o próprio material lexial, o dispositivo de enunciação é essa 

rede de traços pelo qual o Imaginário da História vem enxertar-se (de 

maneira sempre fragmentária, sempre parcial em cada processo de produção 

ou reconhecimento) em estruturações determinadas da ordem Simbólica 

(VERÓN, 1980, p. 204). 

 

A análise das entrevistas nos levou a observar que alguns temas têm mais 

regularidades nos dizeres sobre o telejornalismo, do mesmo modo, algumas concepções de 

moral são mais acionadas que outras na interpretação desses temas pelos entrevistados. A 

FDP é constituída por diversas concepções de moralidades, mas as que mais foram acionadas 

nos dizeres sobre a exposição às informações veiculadas pelos telejornais, segundo nossa 

observação das entrevistas, são: (1) a moral religiosa que naturaliza a violência, as tragédias e 

o trabalho; (2) a moral sexual que reafirma o controle dos corpos como mal a ser reprimido. 

E, por fim, (3) a moral que denominaremos de cidadã que, em certa medida, apaga os 

discursos escatológicos, ressignificando a participação do crente na política e em outros 

espaços da sociedade. Essas três concepções de moral se inter-relacionam nos dizeres. No 

entanto, na interpretação de alguns temas uma ou outra concepção de moral predomina.  

A moral religiosa foi a mais acionada nos dizeres, pois funciona como atrator 

vinculando os dizeres à FDP, ou seja, é a partir dessa concepção moral que os indivíduos são 

interpelados enquanto evangélicos pentecostais assembleianos. Essa concepção de moral é 

que garante o vínculo dos dizeres dos entrevistados à religiosidade. À medida que a 

aceleração da midiatização impulsiona os fiéis ao contato com outras FDs, sobretudo, às dos 

telejornalismos, a concepção de moral religiosa cercea o gesto interpretativo, limitando os 

dizeres aos saberes, valores e crenças da FDP.  

Do contato com outras FDs é que as concepções de moral vão sendo (re)formuladas no 

interior da FDP afetada nesses processos de intensificação da circulação discursiva na 

ambiência midiatizada. A moral sexual, por exemplo, sempre existiu na sociedade, mas foi 

aperfeiçoada e apropriada pelas religiões. O que tratamos por moral sexual, em nosso 

trabalho, deixou de ser restrita à ascese assembleiana, diz respeito, à defesa do 

conservadorismo moral na sociedade brasileira que tem por lema, principalmente, a bandeira 
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de salvação da família. Os assembleianos sempre adotaram mecanismos de controle do 

comportamento sexual de seus membros. Contudo, a imoralidade sexual da sociedade em 

geral era interpretada como sinais escatológicos, portanto, previstos na Bíblia. Assim, não 

havia defesa da moralização sexual da sociedade, a preocupação se dava no âmbito interno às 

igrejas. Essa ampliação da defesa da moral sexual redimensionou o modo de ser do fiel 

assembleiano que antes se considerava alheio aos acontecimentos e às mudanças da 

sociedade, reduzindo sua sociabilidade aos universos da igreja, da família e do trabalho. 

Desse deslocamento é que ascende a Teologia da Moralidade pregando ênfase na crise moral 

da sociedade contemporânea, propondo projeto de intervenção em prol da moralização da 

sociedade e transformando o evangelismo em militância em prol desses projetos. Essa base 

teológica insere à FDP uma noção de cidadania distinta, buscando atribuir nova significação à 

identificação pentecostal assembleiana. Na tabela abaixo, apresentamos uma síntese da 

relação dos dizeres com concepções morais presentes na FDP: 

 

Quadro 14: Efeitos de sentido no reconhecimento do telejornalismo 

 

 

Eixos 

temáticos 

Efeitos de sentido na 

leitura dos telejornais  

Telejornalismo no contexto do 

tema 

Concepções de 

moral 

Violências e 

Tragédias  

Naturalização; 

Mercantilização no 

discurso pentecostal; 

Isenção do Estado; 

Individualização; 

Informativo; 

“se não for o jornal pra informar 

a gente, a gente vai vê como?” 

(G4) 

 

Reforço da moral 

religiosa-

pentecostal: 

afinidade com a 

ideologia neoliberal.  

Escolarizaçã

o e trabalho 

Testemunhos; 

Naturalização; 

Manutenção da ética da 

providência;  

Educador; 

“ajuda muito” (Sa2); “podem 

beneficiar no estudo deles” 

(C2); “papel da casa do social” 

(C3) 

Reforço da moral 

religiosa-

pentecostal: 

afinidade com a 

ideologia neoliberal. 

Homossexua

lidade 

Inimigo da família; 

Argumento para política; 

Imperdoável; 

Desnaturalização; 

Mídia X evangélicos; 

Criador de ilusão; 

Quebra contrato de leitura;  

“Tá trazendo imoralidade pras 

famílias” (C2); “sempre são a 

favor” (G3); “são muito 

parciais” (C3) 

Ameaça à família: 

politização 

pentecostal e 

constituição da 

moral “cidadã” 

Perseguição 

religiosa 

Argumento para política; 

Mídia X evangélicos; 

Sofrida pelos “eleitos”; 

Construção de heróis; 

Apaga a identidade 

política do perseguido; 

 

Perseguidor; 

“costuma aumentar muito, 

principalmente, o meio 

evangélico” (G2); “como se os 

evangélicos fossem a pior raça” 

(G3); “Deus levantou ele 

[Malafaia] pra enfrentar essa 

mídia” (So1) 

Reforço da moral 

religiosa-

pentecostal: 

politização 

pentecostal - diante 

da “ameaça à 

família”.  

Política A máxima “crente não se 

mete em política” 

continua válida para os 

Enunciador-mor no país; 

Quebra contrato de leitura; 

Acesso ao mundo; 

Reforço da moral 

cidadã-pentecostal: 

afinidade com o 
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fiéis eleitores; 

Centralidade do 

telejornalismo no debate 

político; 

Alinhamento da Rede 

Globo à direita política; 

Transformou o “mundo 

da igreja”. 

“informar para igreja, para a 

igreja abri o olho e está orando” 

(C2); “têm o direito de falar o 

que eles quiserem” (So1); “não 

concordam com o crescimento 

do jeito que tem havido” (C3); 

“fez o crente evoluir, assim, com 

relação ao conhecimento” (So3) 

processo de 

politização 

pentecostal – diante 

da “ameaça à 

família”, alinhado à 

direita partidária e à 

ideologia neoliberal.  

 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

À medida em que o novo modo de ser pentecostal no mundo vai se constituindo, vai se 

transformando a noção de cidadão desse religioso, que antes se atribuía uma cidadania 

celestial. A noção de cidadania celestial era uma das mais difundidas entre os pentecostais 

assembleianos até anos 90, fundamentados na interpretação do trecho bíblico: “Mas a nossa 

cidade [cidadania] está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus 

Cristo” (Filipenses 3:20). Ao serem interpelados por temas como política, homossexualidade, 

aborto, por exemplo, era comum dizer que estavam no mundo, mas não pertenciam a ele. 

Diferentemente dos dias atuais quando um novo sentido de cidadania é formulado entre os 

pentecostais, buscando participação nos debates sobre política, corrupção, sexualidade, 

direitos etc.  

Esse novo sentido de cidadania se apresenta, sobretudo, nos documentos institucionais 

das ADs que justificam a criação de projeto político institucional, a exemplo do projeto 

Cidadania AD Brasil. O senso de cidadania é acionado, principalmente, na leitura de temas 

relacionados à defesa da moral sexual (aborto, gênero, sexualidade, homossexualidade etc). 

Nas entrevistas, dentre esses temas, reconhecemos a predominância de discursos em 

contraposição aos direitos de reconhecimento social aos homossexuais. A Teologia da 

Moralidade fundamenta esses discursos que promovem eleitos. Os discursos dessa Teologia 

se apresentam nas entrevistas, de modos distintos, mesmo nos dizeres de C3 e So1 que se 

posicionaram contrários ao alinhamento político entre mídia, direita paridária e 

assembleianos. Portanto, consideramos que no contexto de arrefecimento do poder das 

instituições na sociedade, a Teologia da Moralidade é o mecanismo que ainda delimita e, de 

algum modo, atribui distinção e identidade aos pentecostais assembleianos que em vias de 

midiatização cada vez mais tornam-se ciberpentecostais.  
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8. CONCLUSÃO 

 

“Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por 

nenhuma” (I Coríntios 6:12) 

 

As reflexões apresentadas até aqui, mesmo inacabadas, como em qualquer gesto 

interpretativo, nos possibilitaram algumas considerações, que julgamos, portanto, não finais, 

mas integrantes no intuito de serem ampliadas e/ou reformuladas em futuras pesquisas. De 

modo tentativo, iniciamos essas considerações, voltando aos dizeres do título deste trabalho, 

cujo enunciado reporta-se ao versículo citado acima, referência do discurso institucional das 

ADs, pelo qual atribui autonomia aos fiéis para o acesso à televisão a partir dos anos 2000. Os 

efeitos de sentido dessa referência bíblica, no contexto em que os assembleianos passam a 

viver efetivamente a reorganização de suas práticas na sociedade em midiatização, ativam 

duas tensões que já se revelavam desde a conceituação de autonomia no cerne da filosofia 

moral de Kant. De um lado, a permissão de todas as coisas reforça a autonomia como 

condição para agir moralmente. Por outro lado, o autocontrole diante dessa permissão revela a 

necessidade do imperativo categórico, como superego, para compelir a ação conforme a lei 

moral.  

Nessa configuração de sentidos, a autonomia se apresenta como risco e como valor 

fundante do novo modo de ser assembleiano cujas formas de interação vêm sendo ampliadas 

desde o fim da Ditadura Militar, período no qual o acesso à televisão pelos assembleianos era 

atravessado pela política autoritária que reforçava, entre esses religiosos, a ascese 

intramundana. Diante do novo contexto, os fiéis se afirmam não apenas como telespectadores 

dos programas evangélicos na televisão, sobretudo, passam a ser consumidores da mídia em 

geral, em especial, do telejornalismo, que continua sendo, por diversos fatores, principal 

mídia de notícias entre as populações de classe média e baixa nas periferias, as quais 

concentram o maior número de seguidores das ADs. 

A noção de autonomia para os assembleianos, portanto, tem estreita relação com o 

processo de semiose pentecostal que valida valores, saberes e simbólicas na FDP. Na 

contemporaneidade, quando estética e comportamento público do assembleiano são 

transformados, a FDP é o principal gerador das significações que distinguem a identidade 

pentecostal nos diferentes locus de sociabilidade nos quais os sujeitos passam a interagir, 

principalmente, nos ciberespaços. Como tentativa de compreensão da ressignificação do 

modo de ser assembleiano, que tem relação com as complexas transformações no processo de 

midiatização da sociedade brasileira, percorremos até aqui dois caminhos entrelaçados. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/6/12
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No primeiro caminho, numa abordagem mais diacrônica, buscamos analisar o 

processo que legitimou o surgimento de novos cristianismos constituídos em moralidades e 

moralismos que pela memória discursiva postulam valores, comportamentos, sentidos e 

posições ideológicas na sociedade contemporânea. Nesse trajeto, destacamos fragmentos 

históricos das Assembleias de Deus que figuram no processo de midiatização dos 

pentecostalismos no Brasil. Desenvolvemos as noções de Ciberpentecostalismo e Teologia da 

moralidade, espécies de processos tentativos e canhestros, conforme descreve Braga no Artigo 

Circuitos versus Campos Sociais (2012). No segundo caminho, numa abordagem sincrônica, 

procuramos compreender nas práticas discursivas dos religiosos assembleianos os efeitos de 

sentido que, de algum modo, refletem, na conjuntura atual, os aspectos analisados no primeiro 

caminho, como também nos propõem pensar nos rumos da sociedade em contínua construção. 

Nesses trajetos, destacamos a reflexão sobre a ampliação da autonomia, no contexto de 

proliferação do acesso às mídias digitais, que possibilita a dispensa de filiação institucional 

alterando as lógicas dos vínculos religiosos. Nessa configuração, religiosos autônomos se 

agrupam e/ou se autoafirmam enquanto pentecostais, mas sem títulos de igrejas: os 

desigrejados. Com o aumento do número desses religiosos, observamos cada vez mais o 

investimento das instituições pentecostais nas mídias digitais. Em nossa pesquisa, chamamos 

de ciberpentecostais esses religiosos desigrejados ou vinculados às instituições, que 

congregam nos ciberespaços, agregando à religiosidade pentecostal valores, características e 

discursividades que são inerentes às comunidades que se formam nos espaços virtuais. Uma 

dessas características diz respeito ao ativismo digital que, no caso dos ciberpentecostais, se 

fundamenta, principalmente, na Teologia da Moralidade. Essa teologia tem um 

funcionamento identitário, diante do arrefecimento dos vínculos institucionais e das 

transformações da ascese intramundana. Além disso, seu discurso, quase sempre, se apresenta 

em oposição à Teologia da Prosperidade, buscando se distinguir dos neopentecostais. Assim, 

são religiosos que acreditam lutar por uma espécie de retorno ao sagrado.  

Esse processo da semiose pentecostal leva-nos a constatar o deslocamento da ênfase 

produtivista do capitalismo das estruturas para os dispositivos de circulação midiática que 

potencializam a autonomia e se apresentam como oportunidade integradora de práticas 

pessoais, afetivas e sociais. Esse deslocamento insere o pentecostal nas lógicas de produção 

das mídias digitais. Em busca de visibilidade, popularidade e reputação, os indivíduos 

dedicam voluntariamente grande parte do tempo e energia publicizando a vida privada, fotos, 

escritas, cotidiano, crenças, hábitos, defesas etc. Esses dispositivos de circulação concentram 

também lógicas de consumo, pois a partir das referências e informações, publicadas pelos 
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próprios indivíduos, a oferta passa a ser condicionada e direcionada. Nessa ambiência atrelada 

à nova dinâmica do capitalismo, produtos, marcas e discursos se associam aos modos de 

identificação, sobretudo, ativista. O consumo, portanto, torna-se cada vez mais alinhado aos 

valores morais, políticos e ideológicos, ou seja, as subjetividades ingressam às 

mercadológicas. É uma espécie de novo tipo de poder, no qual também encontramos nele 

grande gozo. 

Diante dessa nova ambiência midiática, as mídias tradicionais, como o telejornalismo, 

passam a se reorganizar. O consumo de notícias transcende os programas de televisão, pois de 

porte do celular é possível o acesso aos acontecimentos em tempo real. Desse modo, o 

telejornalismo é afetado pelas dinâmicas da nova ambiência. Na esfera da produção, 

aumentam e diversificam as plataformas de disponibilização das matérias, se aceleram os 

fluxos, alteram os modos de coleta e as relações com as fontes: “é porque, para cada tipo de 

discurso, o dispositivo de enunciação não varia que esse discurso se pode embrear nas 

situações de produção-reconhecimento” (VERÓN, 1980, p. 221). Assim, além desses aspectos 

produtivos, no contexto discursivo, o telejornalismo passa a sofrer pressão do ativismo, 

pautando temas e debates que circulam nas mídias digitais, afirma, assim, a postura moral 

exigida na contemporaneidade. Todas essas transformações têm vistas na manutenção do 

consumo dos telejornais. “A isso acresce que o contexto discursivo, a combinatória particular 

dos pacotes significantes, afeta o dispositivo de enunciação no interior de cada matéria” 

(VERÓN, 1980, p. 203). 

Em nosso corpus de pesquisa observamos que os dizeres sobre o telejornalismo 

voltam-se aos temas que circulam em torno das questões políticas-ideológicas pelas quais 

militam, em geral, os pentecostais assembleianos em seus processos de resistência e 

ressignificação na atualidade. Na embreagem dos discursos, o reconhecimento desses temas 

indica um processo tentativo de construção e gestão da autonomia, no qual ocorrem tensões, 

desvios, quebra de contrato de leitura, acoplamentos, apropriações, (des)naturalização, 

apagamentos e outras operações de sentido. Nesse processo, os dizeres sobre o telejornalismo 

nas entrevistas aparecem em temáticas, que por regularidades, foram aproximadas em cinco 

eixos: (1) tragédias (violência, atentado, desastre ambiental); (2) escolaridade e trabalho; (3) 

homossexualidade; (4) perseguição religiosa; e (5) política.  

No contexto em que a produção/consumo dos telejornais é afetado pelas 

transformações dos processos de identificação, e diante das observações requisitadas pelo 

próprio corpus de nossa pesquisa, levantamos as seguintes questões: “Como o discurso 

telejornalístico em circulação no âmbito de famílias assembleianas interpenetra o processo de 
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reconhecimento de temáticas atuais? Essa interpenetração incide na ressignificação das 

concepções de moral que atribuem identificação à formação discursiva pentecostal na 

sociedade brasileira em vias de midiatização?”.  

O processo de reconhecimento diz respeito às lógicas e condições nas quais os 

indivíduos dão significação e força de circulação aos discursos. Os elementos desse processo, 

em boa medida, se constituem na embreagem discursiva, ou seja, na articulação com outros 

discursos: “Tanto en producción como en recepción, las ‘condiciones’ comportan, entre otras 

cosas, otros discursos (otros en relación al conjunto D que, en una tarea de descripción dada, 

es punto de referencia)” 234 (BOUTAUD e VERÓN, 2008, p. 04). O discurso telejornalístico, 

no conjunto de nossas observações, se configurou como condição de reconhecimento de 

temáticas que figuram como integrantes da realidade narrada pelos entrevistados que 

envolvem aspectos da religião, da vida social, do mundo do trabalho, dos costumes, dos 

direitos, da política, dentre outros. Em destaque para temáticas que deslocam do privado a 

questão da homossexualidade na conjuntura em que movimentos sociais reivindicam inclusão 

e direitos de minorias.  

O primeiro conjunto de temas que se materializa nos dizeres dos entrevistados diz 

respeito ao que denominamos de tragédias. No reconhecimento das temáticas desse conjunto 

uma das operações de interpenetração do discurso telejornalístico é a construção de parábolas 

na evangelização a partir das notícias de violência urbana e tragédias, como o atentado 

terrorista da Bélgica (2016) e o desastre da Barragem de Fundão (2015). Essa e outras 

operações, descritas na análise dos temas desse primeiro conjunto, acoplam o discurso dos 

telejornais à mercadológica da FDP, pois produzem sentido na oferta e no consumo do serviço 

religioso, além de reforçar a moralidade do servo que se torna mão de obra voluntária em prol 

da religião. Esse acoplamento se alinha à ideologia do neoliberalismo, na medida em que 

minimiza a participação do Estado na esfera de problemas sociais. As causas e consequências 

são particularizadas, produzindo estado de conformidade com a realidade de exclusão social, 

de produção e manutenção das violências, sobretudo, nas periferias, entre as populações mais 

marginalizadas, onde as ADs concentram maior poder de ação.  

No segundo bloco da análise, os temas escolarização e trabalho são inter-relacionados, 

conforme se apresentam nos dizeres dos entrevistados que se operacionalizam, 

principalmente, em testemunhos pessoais para promoção do consumo dos telejornais como 

                                                           
234 “Tanto em produção como em recepção, as ‘condições’ comportam, entre outras coisas, outros discursos 

(outros em relação ao conjunto D que, em uma tarefa de descrição dada, é o ponto de referência) ”. (Tradução 

nossa) 
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orientação para o mundo do trabalho alinhada às condições de subempregos e subsalários. 

Silenciam a exploração da mão de obra, as desigualdades de oportunidades, a má qualidade da 

educação pública e outros aspectos. Essa orientação tem fundamentos na ética da providência 

em correlação com a manutenção da estrutura do trabalho religioso cujas lógicas operam 

dentro e fora das igrejas. A compreensão desses temas pelos entrevistados tem afinidades com 

as novas formas de produção na sociedade em midiatização, revestidas do novo espírito 

capitalista que valoriza a capacidade de autonomia, espontaneidade, flexibilidade, 

polivalência, comunicabilidade, disponibilidade, criatividade, intuição visionária, 

sensibilidade, informalidade, dentre outras características (BOLTANSK & CHIAPELLO, 

2009). 

A homossexualidade é o eixo no terceiro conjunto de temas analisados, foi bastante 

citado nas entrevistas, sobretudo, quando o assunto é mídia. Os dizeres, em geral, aparecem 

em interfaces com outras questões que dizem respeito à conjuntura política no Brasil atual. No 

reconhecimento dos temas sobre homossexualidade três operações de interpenetração do 

discurso telejornalístico são mais destacadas quanto à ressignificação das concepções de 

moral que atribuem identificação à FDP. A primeira operação se apresenta na forma de 

ruptura do contrato de leitura do telejornalismo como defesa do modelo tradicional de família 

patriarcal, hierárquico e autoritário. Essa defesa tanto na esfera individual, quanto 

institucional, é inter-relacionada ao processo de transformação da noção do ascetismo 

intramundano como parte da evolução da semiose pentecostal. 

A segunda operação se estabelece no reforço de oposição entre teledramaturgia e 

telejornalismo quanto à produção de visibilização da homossexualidade. Essa visibilidade no 

telejornalismo aparece como prova real da existência da guerra entre crentes e mídia que 

revela nas disputas político-ideológicas o valor que a exposição nas mídias adquiriu na atual 

sociedade. O imaginário de neutralidade da produção do telejornalismo, observado nos 

dizeres dos dois primeiros blocos temáticos, não se mantém quando o assunto é 

homossexualidade. Apontam, inclusive, a construção no telejornalismo de ilusão da 

homofobia. Para impedir a visibilidade dos homossexuais nas mídias, os pentecostais, 

afetados pela Teologia da Moralidade, recorrem a argumentos laicos, propondo discussões 

sobre noções de cultura, de direitos, de liberdade de expressão, etc. A terceira operação diz 

respeito à apropriação do discurso telejornalístico como mecanismo para produção de 

boicotes às empresas que visibilizam a homossexualidade, inclusive à Rede Globo, 

condicionando a autonomia dos indivíduos ao atribuir sentido político ao consumo. Nesse 

contexto, o tema homossexualidade mobiliza a participação dos assembleianos em ações e 
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campanhas nas mídias digitais contrários e/ou a favor de projetos oriundos em movimentos 

(de) políticos, por exemplo, Escola sem Partido e Escola sem Homofobia.  

No quarto conjunto de temas analisados, a principal operação de interpenetração do 

discurso telejornalístico se estabelece na apropriação do valor de verdade à perseguição 

religiosa que constrói materialidades e heróis na guerra entre mídia e crentes. O apagamento 

da identidade política dos perseguidos silencia o principal motivo da construção dessa guerra: 

o poder político. A politização assembleiana atribui sentido moral à existência e resistência 

institucional, aos heróis e à militância. Os motivos da perseguição se deslocam da ascese 

intramundana, são atribuídos à nova cidadania pentecostal, gerando, em certa medida, 

incentivos ao crente para a luta por poder político como dever moral de transformação do 

mundo.  

A política é o eixo do último bloco de temas analisados. Dentre as operações de 

interpenetração do discurso do telejornalismo, no processo de reconhecimento desses temas, 

três se destacam. A primeira operação diz respeito a validação do telejornalismo enquanto 

principal tradutor da política no país. Sendo assim, sua apropriação pelos líderes torna-se 

legítima no processo de significação da política na FDP frente ao processo de midiatização 

das ADs, condicionadas aos dispositivos midiáticos que sintetizam e/ou organizam os 

sentidos na contemporaneidade. A acoplagem na FDP do discurso telejornalítico sobre 

política resulta da afinidade com o liberalismo econômico que doutrina, em boa medida, as 

lideranças políticas populares. O alinhamento com a direita política figura a esquerda como 

inimigo de Deus no projeto de retomada de poder, sobretudo a partir de 2014. Nesse contexto, 

posturas do assembleianismo arcaico são atualizadas: anti-petismo, anti-elite, anti-política, 

anti-intelectualismo e moralismo. A politização assembleiana é restrita aos líderes, enquanto o 

eleitor assembleiano continua coagido ao apoliticismo religioso, limitado a votar no irmão e 

ser ativista a favor das lideranças. Nessa apropriação, preza-se pela significação da política 

como batalha espiritual, apelando para o imaginário do combate ao mal (diabo), no qual se 

empenham verdadeiros cristãos. 

A segunda operação de interpenetração do discurso sobre política é reconhecida pela 

quebra de contrato de leitura no telejornalismo da Rede Globo por dois entrevistados. Essa 

operação é indício de acontecimento enunciativo (INDURSKY, 2008), instaurando nova 

posição-sujeito assembleiano que tensiona a FDP sem, entretanto, com ela romper. Os 

entrevistados são contrários à afinidade do telejornalismo da Rede Globo com a direita, 

anunciando, de algum modo, a posição-sujeito em tensão com o alinhamento ideológico da 

orientação religiosa. Essa nova posição-sujeito emerge na nova ambiência midiática, quando o 
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telespectador ganha status de coprodutor na esfera da circulação, passam a questionar o papel 

do telejornalismo como enunciador maior da política no país, problematizando, inclusive, a 

gestão do impeachment da Presidente Dilma (FAUSTO NETO, 2016a). Assim, na sociedade 

em vias de midiatização, outra posição-sujeito se apresenta de modo tenso, como forma de 

resistência. A terceira e última operação, observada em nossa análise inacabada e incompleta, 

é a apropriação dos discursos telejornalísticos pelos fiéis assembleianos como mecanismo de 

acesso e conhecimento da política. Dessa forma, os saberes da FDP passam a ser formulados 

nas lógicas dos processos midiáticos. Essa operação é uma estratégia que visa transformar os 

seus valores religiosos em públicos, atribuindo uma moral cidadã à identificação pentecostal.  

Para finalizar a leitura desta tese queremos pontuar de que não houve objetivo dessa 

investigação em moralizar a religião, nem o consumo que pouco expressa o capitalismo, pois 

a concentração do lucro na produção é que gera os problemas mais graves. Nossa reflexão 

deseja muito mais fazer pensar sobre as contradições no interior desse sistema fundado em 

ilusão, “como se” (FREUD, 1997), que por meio de simbólicas, de discursos e da moral, 

reproduz orientações e concepções ideológicas que afetam o modo de pensar e agir das 

pessoas que, na maior parte das vezes, se acomodam e se conformam com os sistemas de 

dominação e exploração, afetando toda a sociedade. Ao longo da história, em raras situações, 

a religião contribuiu na formação de cidadãos questionadores, autônomos, insubmissos às 

explorações e às desigualdades sociais. Na sociedade em vias de midiatização, o novo modo 

de ser assembleiano ressignifica a noção de cidadania, que, no âmbito das concepções de 

moral que atribuem identificação à formação discursiva pentecostal na sociedade brasileira, 

mantém os dogmas e fanatismos, reproduzindo inclusive, a noção de compensação “imaterial” 

em materialidades, mas alterando os formatos e operações em busca de retorno da religião às 

instâncias de poder na esfera pública.  
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APÊNDICE 01: Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

 

I - IDENTIFICAÇÃO PESSOAL E FAMILIAR  

Nome do entrevistado – Idade – Endereço - Nível de escolaridade  

Qual a sua ocupação principal? E a renda média?  

Estado civil – Nome do cônjuge  

Tem filhos? Se sim, quantos? Como se dá a educação religiosa dos filhos? 

Fale sobre sua história de vida: antes do casamento; antes dos filhos; antes ou fora da igreja.   

 

II - DA PRÁTICA RELIGIOSA DOS ENTREVISTADOS E DA FAMÍLIA 

Nasceu em família evangélica? Se não, desde quando é evangélico?  

Sempre foi assembleiano? Por que escolheu a Assembleia de Deus? 

Você é pentecostal? Tem diferenças com os demais evangélicos? 

Desempenha alguma função ou atividade na igreja? 

Como é a convivência religiosa na família? Todos são da Assembleia de Deus? Fale sobre a 

composição de sua família?  

Que atividades a família realiza juntos?  

Qual a Assembleia que frequentam? Onde fica? 

É bom ter uma família crente? 

 

III – SOBRE USO DA MÍDIA E RELAÇÃO COM O TEMA MORAL  

Você usa algum meio de comunicação? Quais? Por quê? 

Quantos aparelhos de TV em sua casa? Onde ficam localizadas?  

Você assiste à televisão? Por quê? Durante quanto tempo? Qual a frequência? 

O que mais gosta e o que não gosta na televisão? Por quê? 

Tem algum programa que a família assiste junto? 

O que você acha sobre o crente assistir televisão? 

Na história da igreja Assembleia já se considerou pecado assistir TV e ter o aparelho em casa. 

O que pensa sobre isso? Por que isso mudou? 

Desde quando os crentes passaram a ter TV em casa, isso afetou os costumes ou 

comportamentos dos crentes? Como?  

A TV afeta a sociedade? Em que?  

O que difere os crentes dos que não são crentes? 

Os valores morais da igreja têm mudado? Por quê? 

Que ensinamentos morais são valorizados na sua família? 

Cite exemplos de imoralidades que a sociedade pratica, mas que o crente evita; 

Assistir TV é moral ou imoral? Por quê? 

 

IV – SOBRE O TEMA E RECORTES DA PESQUISA 

Você assiste aos telejornais? Qual ou quais? Quais as diferenças entre esse(s) telejornal(is)? 

Por que você assiste aos telejornais? Em que se difere dos outros tipos de programas?  

A família assiste junto algum telejornal específico? Qual? Por quê?   

Os telejornais influenciam? Em que? E na vida do crente? Por quê? Como? 

Assistir telejornal é bom ou ruim? Por quê? 

Você confia nas notícias dos telejornais? Se sim, sempre? Por quê?  

Na igreja há em algum momento referência às notícias que são destaques nos telejornais? Por 

quê? Você acha isso bom ou ruim?   

Faz diferença ou não na vida social assistir telejornal? Sendo faz, qual a diferença? Em quê? 

Você incentiva sua família a assistir telejornal? Por quê? 
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Nesses dias, quais assuntos dos telejornais vêm se destacando para você? Qual a importância 

desses assuntos? 

Você fala desses assuntos com sua família? E na igreja com os irmãos? Por quê? 

Alguma matéria ou reportagem chamou tua atenção por esses dias? Qual? Em que telejornal? 

Por que chamou tua atenção? 

Os telejornais apresentam notícias sobre imoralidade? Que tipo de imoralidade?  

Porque esse tipo de imoralidade vem ganhando destaque nos telejornais? 

Você se lembra de alguma matéria do último telejornal a que assistiu que se refira a alguma 

imoralidade? 

O telejornal que você assiste se posiciona a respeito dessas notícias? Como você percebeu 

isso? 

É bom que o telejornal destaque as notícias que revelam imoralidades? Por quê? 

Você acha que o telejornal contribui para que as pessoas tenham uma boa conduta? Como? 

Você considera o telejornal um meio pertinente para tratar da moral e dos bons costumes? Se 

sim, que tipo de bons costumes poderia ser mais noticiado nos telejornais? Por quê? 
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APÊNDICE 02: Termo de Cessão de entrevista  

Obs.: Modelo do termo que foi preenchido e assinado por cada entrevistado  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E 

SOCIEDADE  

PESQUISADORA: CATIANE ROCHA PASSOS DE SOUZA 

 

 

TERMO DE CESSÃO 

 

 

 

Eu __________________________________________________________ autorizo que a 

entrevista por mim concedida seja utilizada pela pesquisadora Catiane Rocha Passos de 

Souza, tanto o áudio quanto sua transcrição, a fim de contribuir na pesquisa sobre os efeitos 

de sentido da midiatização na religiosidade pentecostal brasileira, desde que esta se 

comprometa em utilizar o material para fins de produção e divulgação do conhecimento 

científico. 

  

 

______________________________, ____ / ____ /______ 

Cidade    Data 

 

 

 

 

 

 

Assinatura 
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APÊNDICE 03: Entrevistas  

 

1. FAMÍLIA COSTA (C) 

 

 C1 C2 C3 

Idade 49 anos 45 anos 27 anos 

Escolaridade 4ª série do primeiro grau 1º ano do segundo grau Último semestre de Pedagogia 

Ocupação Vendedor de gás, 

chaveiro, afiador 

(alicates, tesoura...)  

Cuida do lar e costura.  Auxiliar administrativo na 

Escola Municipal Agostinho 

Pinheiro –Ipiaú. 

Endereço Bairro Euclides Neto, 

Ipiaú, CEP 45570 000. 

Bairro Euclides Neto, Ipiaú, CEP 

45570 000. 

Bairro Euclides Neto, Ipiaú – 

Bahia.  

Estado Civil  Casado  Casada há 28 anos Casada há 6 anos  

Filhos  4 filhos 4 filhos Possui 1 filho de 2 meses 

Tempo de 

Igreja 

20 anos. 20 anos  20 anos 

Função ou 

cargo na 

igreja 

Já foi auxiliar, porteiro, 

dirigente de igreja, mas 

hoje é só membro. 

Dirigente de Círculo de oração. 

Professora na EBD. Regente do 

grupo musical das mulheres. 

Auxiliar da mulher do pastor 

presidente do Campo AD-Ipiaú.  

Auxilia esposo presbítero* 

numa congregação. Atua em 

diversas funções, mas diz se 

identificar com o 

departamento infantil. 

*Na falta do Pastor, o Presbítero pode assumir a direção da Igreja local (congregação). Mediante autorização do 

Pastor-Presidente, pode exercer funções Pastorais como pregar e realizar batismos e ceias.  

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM C2 

 

Entrevistadora: Hoje, dia 25 de março de 2016. Vamos gravar mais uma entrevista como a 

colaboradora (...) é uma entrevista simples, você fique à vontade, você pode falar, ou, se não 

quiser responder, se não entender, fala (...).  

Entrevistadora: Sua idade? 

Entrevistada: 45 anos  

Entrevistadora: E você estudou? 

Entrevistada: Estudei. 

Entrevistadora: Até que série? 

Entrevistada: Eu fiz até primeiro ano do segundo grau 

Entrevistadora: Ensino Médio hoje. 

Entrevistada: É. Eu acho que é. É isso, isso. 

Entrevistadora: Qual sua ocupação principal hoje?  

Entrevistada: Assim, eu cuido do lar e costuro.  

Entrevistadora: Você costura como trabalho, profissão, pra ter uma renda? 

Entrevistada: É, pra ganhar um dinheirinho assim, não é bem. Eu mesmo cuido é do lar. E 

faço umas costurazinhas assim é. 
Entrevistadora: Então, você não tem renda fixa, fixa? 

Entrevistada: Não, não, renda fixa, fixa, eu mesma não tenho não. 

Entrevistadora: Estado civil? 

Entrevistada: Casada. 

Entrevistadora: Tem filhos? 

Entrevistada: Tenho. 

Entrevistadora: Tem quantos? 
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Entrevistada: Quatro.  

Entrevistadora: Todos são da igreja? 

Entrevistada: Todos. 

Entrevistadora: Os quatro estudam ou estudavam? 

Entrevistada: Só um que tá estudando até hoje, agora os outros já concluíram, a mais velha 

faz faculdade, tá agora, parou, mas ela tá fazendo e os dois pararam, por enquanto não tá 

fazendo nenhum curso não. 

Entrevistadora: E como era sua vida antes do casamento, você morava aqui em Ipiaú? 

Entrevistada: Antes do casamento, minha infância, até a pré-adolescência assim, eu morava 

na zona rural, aí na adolescência eu vim pra cidade quando comecei a estudar o colegial, aí 

sempre morei aqui, depois da zona sempre morei aqui.    

Entrevistadora: Morou sempre em Ipiaú? 

Entrevistada: Sempre em Ipiaú. 

Entrevistadora: Tem quanto tempo que você frequenta a igreja? 

Entrevistada: Quanto tempo? Vinte anos. 

Entrevistadora: Você não nasceu em família evangélica não? 

Entrevistada: Não. Minha família era, minha família católica apostólica romana.  

Entrevistadora: E como era assim antes da igreja, como era sua vida antes da igreja? 

Entrevistada: Antes da igreja fui criada no catolicismo da igreja católica romana, eu fiz o 

procedimento de primeira comunhão, de crisma, aquela coisa toda, tava frequentando, era 

uma frequentadora mesmo do catolicismo e assim, sinceramente, eu acho que eu não vivia 

não, não era bem feliz não. Sinceramente assim. 

Entrevistadora: E hoje se sente mais feliz? 

Entrevistada: Hoje me sinto completa. 

Entrevistadora: Que bom. Então não nasceu em família evangélica. E antes dos filhos, teve 

alguma profissão, trabalhou fora? 

Entrevistada: Não, nunca trabalhei fora. 

Entrevistadora: Tem quanto tempo de casada? 

Entrevistada: De casada tenho 28 anos. 

Entrevistadora: Saiu da casa de seus pais, veio e casou, e aí foi criando os filhos, foi pra 

igreja, e sempre foi da Assembleia de Deus? 

Entrevistada: Sempre fui da Assembleia de Deus. 

Entrevistadora: E porque escolheu a Assembleia de Deus? 

Entrevistada: Não sei, não sei. 

Entrevistadora: E como você foi pra Assembleia de Deus, foi convite? 

Entrevistada: Na realidade assim, minha sogra quando eu conheci meu esposo, ele ainda não 

era cristão, mas ele conhecia a verdade, a palavra. Minha sogra frequentava, já era cristã. Aí 

eu via aqui, eu moro próximo a igreja, sempre morei aqui e via os crentes passando e eu dizia 

assim, eu não gostava de crente, na realidade, eu não gostava, não gostava mesmo, detestava, 

não gostava, aí eu falava vai acender o fogo crente, eu vou sair do meio desses crentes, era o 

comportamento deles, o modo deles falar. Se um dia eu for crente, quero ser crente assim. Aí, 

não sei, foi assim, aí meu esposo.  

Entrevistadora: Foi convite? Alguém te convidou? 

Entrevistada: Sempre convite, sempre as irmãs, na verdade, me convidava. Sempre as irmãs 

da igreja passava e me convidava [sic]. A minha sogra também, mas eu não era muito de 

frequentar, até que um dia através do meu esposo, na verdade, foi que eu fui. Graças a Deus, 

mas. 

Entrevistadora: Então seu esposo foi primeiro pra igreja e depois... 

Entrevistada: Foi assim quase imediata, no momento quando ele falou assim, sou um cristão, 

aceitei a Jesus, no meu coração eu senti que eu já era uma cristã também. Como se fosse 
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assim né, sou crente, porque foi um período de sofrimento, tava sofrendo, foi no casamento, 

conjugal. Aí muito sofrido nós dois, aí ele aceitou Jesus, aí eu, não demorou um mês eu 

também me converti, eu aceitei também.   

Entrevistadora: E assim você não frequentou outra igreja antes da Assembleia? 

Entrevistada: Antes da Assembleia, não, não, não, não... 

Entrevistadora: Então você é pentecostal? 

Entrevistada: Sou pentecostal. 

Entrevistadora: E qual a diferença assim, que você acha em ser pentecostal e ser outro tipo 

de cristão? Qual a diferença entre o cristão pentecostal e o cristão não pentecostal, 

tradicional? 

Entrevistada: Pelas visitas que eu já fiz e pela convivência que a gente convive com outros, 

eu acho que tem uma diferença. Todos têm a mesma fé em Jesus, a mesma palavra, mas tem 

alguma coisa que faz a diferença. No meu caso assim, como assembleiana, a gente crer que 

Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo pra levar pro céu. A gente crer nos dons 

espirituais, sei lá, é uma coisa diferente. Eu assim, se a gente eu for em outra igreja que num é 

pentecostal é como se fosse assim meio que um peixe fora d’água. Não é menosprezando 

nenhuma igreja, no fundo do meu coração, as pessoas assim totalmente diferente, a liberdade 

que a gente tem de glorificar ao Senhor, a liberdade que temos assim com Deus. Eu não me 

sinto a mesma, a vontade em outra igreja que não seja pentecostal.  

Entrevistadora: Se sente mais a vontade na igreja pentecostal. Ok.  

Entrevistada: Eu me sinto mais liberdade, acho que a diferença tá aí. 

Entrevistadora: E você desempenha alguma atividade na igreja, tem algum cargo, alguma 

função na igreja? 

Entrevistada: Tenho. Atualmente, eu sou dirigente do círculo de oração, uma das dirigentes 

do círculo de oração. Na EBD agora eu trabalho com a classe dos novos convertidos e 

trabalho na regência do grupo das senhoras também, na igreja local, aqui do bairro. E 

juntamente com a pastora do campo, juntamente com ela a gente lidera as irmãs do campo, 

mas o que eu atuo mesmo mais frequente assim é aqui do bairro. Essas três que lhe falei, essas 

três. 

Entrevistadora: E como é a convivência religiosa com seus filhos, com a família? A 

educação religiosa além da igreja, lá na igreja, dos cultos, da escola dominical, tem alguma, 

algum momento assim em que há ensinamento no lar, em casa? Ou é através do diálogo, da 

conversa diária? Como se dá a convivência religiosa entre você e seus filhos, sua família?   

Entrevistada: Assim, hoje já são adolescentes e jovens né. Já são adolescentes e jovens. Na 

infância, sempre teve costume da palavra, ensina os livros da bíblia, incentivava a ter a harpa, 

a bíblia, a orar, a frequentar os cultos que a fé, o cristão não é só lá na igreja, em casa 

também. E hoje. Hoje parece que ficou mais difícil porque eu não sei, é tanta coisa, mas assim 

eu procuro sempre tá naquela palavra em Deuteronômio que fala de ensinar o filho ao deitar, 

ao levantar, andando, sentando, em todo o tempo sempre, num perco a oportunidade de tá 

sempre alertando, de tá falando da importância da fé, a importância de tá congregando, a 

importância da oração, a importância de ler a bíblia, a importância de ter uma experiência 

com Deus.  

Entrevistadora: Tão os quatro na Assembleia?   

Entrevistada: Tão os quatro.  

Entrevistadora: Bom, tem alguma atividade que vocês realizam juntos, assim a não ser ir pro 

culto ou tem outras atividades que vocês fazem juntos, que a família faz junto. Tem alguma 

atividade que vocês sempre fazem juntos ou quase todos os filhos e vocês.  

Entrevistada: Na realidade hoje são poucas atividades juntas, juntos assim... é pouco o 

tempo, o tempo ficou escassez assim, geralmente o almoço mais no final de semana porque 

meio de semana é meio complicado. Um chega pro almoço, um dia chega mais cedo, outro 



352 

dia chega mais tarde, trabalha no mercado, ... pra reunir todo mundo assim mais em algum 

dia, domingo mesmo que reúne a gente almoça junto todo mundo, eu coloco a mesa e chamo 

todo mundo pra almoçar, a gente ora todo mundo. 

Entrevistadora: Mas durante a semana a rotina é bem difícil, os horários são 

desencontrados...    

Entrevistada: É, mas quem tá junto, eu faço questão de, como a mulher, como a mãe, como a 

esposa, assim de fazer esse papel, vem, sempre meu esposo, gosto sempre de almoçar com 

meu esposo, e chamo quem tiver, vem almoçar, vem pra mesa, sempre procuro fazer esse 

momento.  

Entrevistadora: É bom ter uma família crente?  

Entrevistada: É bom, é bom, eu sou muito grata a Deus, eu falo pra meus filhos, de coração, 

falo, a maior alegria que vocês me dão não é ter um bom estudo, uma boa formatura, ter um 

nome lá em cima de profissão, de ganhar bem, isso tudo é bom, mas o que me traz feliz é 

vocês tá firme com Jesus, minha maior felicidade, eu amo vocês, já falei e falo, se for pra 

escolher entre em vocês tá com Cristo em outra vida, vocês tá com Cristo porque nada mais 

importante que tá com Jesus. Sempre, deixo isso bem claro pra eles, entendeu?  

Entrevistadora: E você usa algum meio de comunicação, meio de comunicação?  

Entrevistada: Eu uso, uso a televisão, a internet, o whatsapp, é um meio de comunicação né, 

o celular, telefone. 

Entrevistadora: E porque você usa esses meios de comunicação? Pra quê? 

Entrevistada: Pra quê? A televisão, no caso, é mais assim para um meio de informação, a 

televisão é informação, é a internet também é informação, é sempre informação também, o 

celular é contatos com a família, mais contato com a família e às vezes com os irmãos da 

igreja. Mas é isso, só isso mesmo. 

Entrevistadora: E quantos aparelhos de TV têm aqui em sua casa?  

Entrevistada: Dois.  

Entrevistadora: Um fica aqui na sala que eu tou vendo.  

Entrevistada: É. E o outro fica lá na área lá. 

Entrevistadora: Ah. Tem uma área lá no fundo. E é onde vocês almoçam na área?  

Entrevistada: A gente almoça na cozinha e às vezes na área. 

Entrevistadora: Tem a mesa na área também? Aí vocês almoçam e geralmente a TV tá por 

perto?  

Entrevistada: É porque, porque, é tipo assim, eu tou fazendo almoço, aí eu ligo um pouco, 

assisto pela manhã eu gosto muito de assistir, quando tenho tempo, o Jornal da manhã e 

depois o Bem-estar, o programa que eu gosto de assistir é o Bem-estar, de saúde, da Globo.  

Entrevistadora: Eu perguntei se você assiste televisão e você já tá me dizendo, e assim 

quanto tempo mais ou menos você assiste televisão, assim? Só pela manhã?  

Entrevistada: Olha, hoje, se for calcular de uns dias pra cá, tem dias que eu nem assisto por 

que eu me envolvo ouvindo hino, aí eu num quero ligar a televisão não, porque vai, parece 

que é um imã que puxa. 

Entrevistadora: Tem as atividades da igreja também, tem dias que tem círculo de oração... 

Entrevistada: Tem o círculo de oração e se eu puxar mesmo pra consagração e fazer um 

jejum eu num quero nem ligar a televisão, quero ficar ouvindo hino, mais essas coisas assim. 

Entrevistadora: Mas assim de tudo que você assiste na televisão, o que é que você mais 

gosta e o que você não gosta na televisão...? 

Entrevistada: Gosto do Bem-estar e gosto de assistir o Jornal Hoje, gosto do Jornal da 

Manhã, às vezes, tipo assim, um programa educativo, às vezes e se eu tiver tempo, no sábado 

à tarde gosto de assistir o programa do Luciano Huck que passa umas coisas assim que eu 

gosto de assistir, mais assim. 

Entrevistadora: E o que não gosta? Os que você não assiste porque não gosta? 
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Entrevistada: Tem muitas coisas que eu não gosto viu. Mas uma coisa que eu acho, o BBB 

que passa na Globo, as novelas, essas coisas e outros programas assim que eu não sei. 

Entrevistadora: E porque não são bons? 

Entrevistada: Acho que não são educativos, não traz benefícios, acho que traz danos pra 

vida, assim, como evangélica, traz danos espirituais, não traz nenhum beneficio espiritual, 

nada que beneficie, não traz nada que eu diga assim isso faz bem, eu vejo muita coisa como se 

tivesse atacando destruindo casamento, destruindo família, eu vejo muita coisa nojenta, sabe, 

muita coisa assim nojenta que eu num sei explicar.   

Entrevistadora: Você gosta mais dos programas informativos? 

Entrevistada: Informativos é, é que trazem informação, beneficiando as pessoas, eu gosto 

bastante. 

Entrevistadora: Tem algum programa que a família chega a assistir juntos, assim, que os 

meninos estão aqui? 

Entrevistada: Programa que geralmente assiste juntos é difícil, porque tem programa que uns 

não gosta e eu não gosto, é muito complicado assistir, uma coisa que sempre assiste junto é na 

época de copa, o jogo do Brasil que geralmente tá todo mundo assistindo, é mais assim. Num 

tem um programa certo assim pra dizer que a gente tá assistindo junto assim não. 

Entrevistadora: E o que você acha sobre o crente assistir televisão? 

Entrevistada: A minha opinião mesmo, seria bom nem que o crente assistisse televisão. É 

minha opinião própria, eu acho assim. A televisão como eu tenho aqui seria mais benéfico se 

eu utilizasse pra assistir DVDs, ou se fosse só assim, um canal que tivesse coisas é, coisas que 

não viesse me prejudicar. A televisão em si, pra mim, não iria fazer falta... tem coisas 

informativas, mas dava até pra viver sem essas informações. É uma opinião minha entendeu. 

Eu tenho e assisto, mas se meu esposo falar assim: Oh eu vou tirar. Ah tira. Pra mim não vai 

fazer falta.  

Entrevistadora: Na história da igreja, da Assembleia, já se considerou pecado assistir TV e 

ter o aparelho em casa, já se considerou. Hoje não é pecado assistir TV nem ter o aparelho em 

casa. O que você acha disso? É pecado, não é pecado? Qual sua opinião sobre isso? 

Entrevistada: Minha opinião assim, se, apesar da evolução do mundo que tem se evoluído 

tanto as coisas, tecnologia tanta coisa, eu não sei bem falar dessas coisas não..., mas assim eu 

acho que se tivesse mantido essa posição da igreja de não ter televisão, se a igreja 

perseverasse nisso cuidando das ovelhas, ensinando, porque sei lá, eu acho que as coisas 

seriam diferente, havia mais operação de Deus no meio da igreja, do povo dele, num sei, acho 

que não tinha tanta coisa que tá acontecendo hoje na igreja. E no meu tempo quando eu 

aceitei a Jesus logo ainda tava, imagine nesse tempo assim, que meu esposo ainda tava sem 

televisão na época nesse tempo, há 20 anos atrás ainda não tava tãooooo assim avançado 

como tá hoje, as pessoas, já tinha, mas a gente ouvia falar dessa proibição, ainda era meio 

proibido. 

Entrevistadora: Por que você acha que isso mudou, que antes era pecado, era errado ter TV 

em casa? Por a igreja mudou em relação a isso? 

Entrevistada: Eu acho assim, tipo assim, talvez tenha aberto a mão por conta disso assim, ah, 

mas não adianta liberar/proibir, ter uma proibição, eu não sei eu acho se foi isso, pela 

preocupação das pessoas não ter na sua casa, não sei se isso foi o que aconteceu com os 

líderes espirituais, com os pastores e líderes, de abrir mão assim. Às vezes, não tem em casa 

ou tinha escondido, ou talvez pra meu filho não ir pra casa do vizinho, pra meu filho, não sei 

o porque, eu não sei, eu não sei, eu não sei, tem um irmão da igreja mesmo, tem um presbítero 

Manuel que ele não usa televisão e tem um irmão que falou que ele falou na igreja que tava 

prejudicando ele, que ele preferiu tirar da vida dele... ele vive a Bíblia, é só hino da harpa, é 

lindo aquilo, eu pensei nisso de falar com ele, dele e da esposa irmã Edna e irmã Diná.  
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Entrevistadora: Desde quando os crentes passaram a ter TV em casa, isso afetou os 

costumes e comportamentos na igreja? Você mesmo falou que se não tivesse a televisão em 

casa seria diferente um pouco, então como é que isso afetou assim o comportamento da igreja, 

os costumes da igreja? Afetou em quê? Como? 

Entrevistada: É isso, afetou o comportamento da igreja, por que tem uma coisa assim, um 

ditado que fala assim, o que os olhos não veem o coração não deseja e tem pessoas que 

deixam ser levados pelo que a televisão transmite, a televisão em si ela tem uma coisa de 

atrair a pessoa, assistir, por que uma coisa é você tá ouvindo, outra coisa é você tá vendo. Aí 

tem influenciado, eu num sei, tem influenciado, eu olho assim pra igreja hoje, as mudança que 

teve, então talvez se não tivesse tanta informação assim, eu não sei qual a palavra que eu uso. 

Entrevistadora: Que tipo de mudança assim que vem acontecendo? 

Entrevistada: Os costumes, os costumes, acho que tem influenciado muito nos costumes, eu 

me preocupo muito com isso, eu não sei.  

Entrevistadora: E influencia que classe mais da igreja, os idosos, os mais jovens, as 

crianças? 

Entrevistada: Olha, eu acho que jovens e adolescentes, eu acho que algumas senhoras 

também, mas essa classe parece que ficam mais abertos a coisas assim, também não são bem 

preparados, mas eu não sei, a gente ver assim uma espécie de crente.   

Entrevistadora: Você tem como dá exemplo de mudança? 

Entrevistada: Exemplo de mudança assim, tipo assim, pessoas que antes, como eu falo das 

influências, da influência das vaidades, vestes, cabelos, costumes de linguajar, maquiagens, os 

crentes não é mais aqueles crente natural [sic], pelo menos assim na igreja que eu congrego. E 

de quando eu conheci há 20 anos atrás era diferente de hoje, crentes que antes usava suas 

saias aqui, hoje usa no meio da perna, os crentes que não usava nem incolor, hoje usa 

vermelho e rosa, o que não usava nem um brilho nos seus lábios, hoje usa um vermelho sabe, 

o cabelo que era preto embranquecia por causa do tempo, hoje já não embranquece, hoje é 

vermelho, hoje assim de acordo a moda, então eu acho que influencia muito nesse lado aí, as 

modelos, as artistas, então aqueles que assistem as novelas, se assiste o jornal o trailer ali já 

mostra a moda, tem muitos programas que mostram a moda, que a mulher deve andar assim, o 

jovem tem que andar assim, então eu acho que isso influencia muito a decadência, a queda 

espiritual do crente.  

Entrevistadora: No comportamento, tem algumas mudanças visíveis no comportamento das 

pessoas, hoje em dia? Você já falou da moda, das vestimentas, são costumes e no 

comportamento que outras coisas podemos observar? 

Entrevistada: Influencia assim, tipo assim, no congregar, às vezes assim perde muito tempo 

na televisão, às vezes dorme madrugada assistindo algo na televisão, algum filme, alguma 

coisa que interessa, um futebol, num sei, então eu acho que isso rouba o tempo e enfraquece 

até deles, por aí eu não sei bem explicar não. 

Entrevistadora: A TV ela então, fora da igreja, afeta a sociedade? 

Entrevistada: Eu acho que afeta, eu acho que afeta, por que ao mesmo momento que ela 

pega a informação, é um meio que muitas pessoas pegam a informação pra fazer o mal, 

entendeu. Como a própria internet também, a gente sabe disso, que muitas pessoas aprendem 

coisas terríveis pela internet, tem jornalismo, tem jornal que mostra a coisa tão clara que 

então. 

Entrevistadora: E mostrar as coisas claras assim é ruim? 

Entrevistada: Se a pessoa não tem preparação acho é ruim, acho que é ruim, tipo assim, aqui 

em casa eu falando assim de experiência, eu eduquei aqui em casa os meus filhos assim, como 

cristã, a desde pequeno a evitar assistir desenhos, filmes, eu procurava fazer o quê, eu 

colocava DVDs evangélicos, Diante do trono, DVDs evangélicos, Smilinguidos, evangélicos, 

DVDs de histórias bíblicas, essas coisas assim e mostrava o porquê que não era bom, que não 
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edificava, e foram acostumando nisso aí, mas depois como dentro de nossa própria casa já tem 

alguém que assiste a Glo, entendeu?, ou vai na casa de alguém, de um amigo e lá, fulano lá tá 

assistindo, mas chega cá, eu num sei bem explicar, eu acho que influencia assim. 

Entrevistadora: Eu tou entendendo o que você tá falando que afeta os comportamentos das 

pessoas, começam a ver uma coisa que não imaginaria que poderia fazer e passa a fazer, ou 

achar que tudo é normal...  

Entrevistada: Tudo é normal, é normal fazer sua tatuagem, é normal furar sua orelhinha, é 

normal cortar o cabelo no corte de Neymar, então é normal, isso tudo é normal. Se não 

tivesse, eu não sei bem te explicar, isso é uma opinião também minha, uma opinião que acho 

assim, às vezes as pessoas podem questionar, você tem televisão em casa, sua filha, seu filho 

faz isso, faz, hoje são jovens, eu ensinei, eu falo pra meus filhos assim, eu não ensinei vocês 

assim, e deixo bem claro assim, pras pessoas. 

Entrevistadora: E os valores morais, a questão da moral da igreja, mudou depois dessa 

questão de assistir TV, tem mudado? 

Entrevistada: Eu acredito que tem, e é tudo, a liberalidade de muitas coisas, num sei, tem 

vezes que me dá uma angu..., uma tristeza assim e quando eu oro fico imaginando Deus, 

porque tem mudado muito, tem mudado muito, tem mudado muito os comportamento, os 

crente perderam a vergonha, o temor de Deus assim, é, parece que tem aquela fé, tá lá na 

igreja na hora que canta que prega, que louva, que tudo, mas depois dali parece que é outra 

pessoa, eu acho que todas essas coisas assim influencia. 

Entrevistadora: E que ensinamentos morais são valorizados na sua família? 

Entrevistada: A importância da família, eu deixo assim bem claro assim pra eles, que o que 

Deus criou, é que no tempo de Deus, a moça, a filha mulher no tempo, namorar com o rapaz 

cristão, uma pessoa de bem, com um homem, com o rapaz achar uma moça, que essa coisa aí 

que tem que pode homem com homem mulher com mulher formar uma família, isso aí eu 

deixo bem claro aí a entender que o que prevalece é o homem e mulher, a mulher e o homem 

pra se formar uma família, a importância da família. Que a família tem que ir bem e que 

ninguém ama mais do que a família, deixo assim que ninguém ama mais você do que sua mãe 

do que seu pai, todo mundo pode te amar, mas ninguém é capaz de te defender entendeu, 

como a importância do pai e da mãe, da família em si, eu deixo sempre isso assim. Eu num sei 

se a resposta tá certa...eu ensinei desde o princípio que eles não podem se corromper com os 

ensinamentos de lá, o que você tem que gravar é o que aprende aqui em casa, lá na escola 

aquilo que é licito, aquilo que você vai analisar que não vai lhe afetar, você tem que ter o 

cuidado, aquilo que não minha mãe não falou isso, não é isso que a palavra de Deus diz, ter 

sempre claro isso.  

Entrevistadora: Cite exemplos de imoralidades que o mundo pratica, a sociedade pratica, 

mas que o crente evita, tem no mundo, mas o crente deve evitar.  

Entrevistada: Imorais, como fala a palavra, o homossexualismo, o casamento, não sei se é 

isso, mas tem que evitar separação, acho que não deve haver separação, que pra o mundo é 

normal, a pessoa se casar e resolver se separar, pode separa e casar com quem quer, não se 

deu bem, eu acho que a igreja num deve praticar também casamento com pessoas do mesmo 

sexo, isso aí a igreja num pode de jeito nenhum, acho isso imoral demais pros crentes 

verdadeiramente não pode, muitas coisas, mas acho que isso aí, hoje tá muito comum na 

própria televisão você vê muito isso, é muito normal, muito normal, não precisa ser novela 

não, quem assiste novela não, casou separou e tem aqueles que libera mesmo que defende 

isso, que a família não precisa ter a mãe, o pai, os filhos, que a família são duas pessoas não 

importa que sejam do mesmo sexo, então isso é uma coisa que a igreja não deve. 

Entrevistadora: Assistir TV, na sua opinião, é moral ou imoral? 
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Entrevistada: Depende do que eu tou assistindo é imoral, como eu falei assim, liguei a 

televisão e tou assistindo um programa educativo, tá me instruindo em alguma coisa, uma 

formação, aí depende daquilo que tou assistindo é moral. 

Entrevistadora: E assistir telejornal, o jornal da televisão, assistir telejornal é moral ou 

imoral? 

Entrevistada: Hoje tá tão difícil, eu mesma prefiro hoje, quase não assisto, que é tanta 

imoralidade que tá passando hoje, mesmo assim com o jornal fazendo o papel dele de 

informação, mas é tanta coisa assim que enche, você fica assim indignado com tanta coisa. 

Entrevistadora: Você assiste algum telejornal? 

Entrevistada: Eu assisto. Ultimamente eu tou quase sem assistir. 

Entrevistadora: Mas quando você assiste qual deles você prefere assistir? 

Entrevistada: O que eu prefiro. Eu gosto de assistir sempre o BATV que é o telejornal da 

região né, Itabuna essa região assim, o BATV. O jornal Hoje, o Jornal da manhã. O Jornal 

Nacional quase eu não tenho tempo que é à noite estou nos cultos, mas sempre o Jornal Hoje 

eu gosto, sempre assistir mais esses.  

Entrevistadora: E tem alguma diferença entre eles, você sente alguma diferença entre eles? 

Entrevistada: É bem parecido, mas às vezes tem informação diferente, tem assuntos que 

repetem, é por isso que eu gosto de assistir os jornais da Globo, tem muitas coisas que eu não 

gosto, não tou defendendo aqui canal de televisão, eu não tou defendendo, eu também não 

gosto de assistir, às vezes, mas são mesmo esses. Às vezes passam conteúdos diferentes nos 

jornais, eu gosto. 

Entrevistadora: Para você, qual a diferença entre os telejornais e esses outros programas que 

existem? 

Entrevistada: Eu mesma assisto o jornal eu quero ver alguma notícia importante, é isso 

alguma coisa que tá me informando. Os outros não tem muita importância pra eu tá 

assistindo...  

Entrevistadora: Os meninos assistem algum jornal? 

Entrevistada: Dificilmente assistir, quase não assistem. 

Entrevistadora: E como eles se informam, de que forma assim? 

Entrevistada: Eu vejo que as informações mais que eles têm mesmo é pela internet, mas às 

vezes eu chamo até a atenção, vocês precisam assistir mais o jornal, precisa assistir o jornal.  

Entrevistadora: Por que você chama a atenção, porque você acha que é importante assistir o 

jornal? 

Entrevistada: Assim, por que às vezes assim assistem a outras coisas e não assistem ao 

jornal, é isso. É melhor assistir o jornal, nesse sentido assim, assistam uma reportagem, assista 

um jornal, agora ultimamente nem tou fazendo questão, por que às vezes passa o dia todo, 

essa semana que teve o negócio do atentado que teve eu fui assistir, mas assim não tou 

assistindo. 

Entrevistadora: Os telejornais influenciam, por que é melhor assistir o telejornal? 

Entrevistada: Eu falo no sentido assim, já que eles jovens na fase estudando, na fase de fazer 

um curso, tem informações nos próprios jornais que podem beneficiar no estudo deles, tipo 

assim, o Enem. Eu fiz o Enem e vi que tem muitas coisas que vi que passou na televisão, ah 

essa reportagem passou, mas eu não me interessei, então nesse sentido que chamo a atenção 

deles.  

Entrevistadora: Você confia nas notícias que passam no telejornal? 

Entrevistada: Eu acredito que são informações, eu confio que passa a notícia, eu confio. 

Entrevistadora: Você confia sempre, ou tem alguma dúvida, às vezes? 

Entrevistada: Eu confio.  

Entrevistadora: E porque você confia no telejornal? 
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Entrevistada: Eu não sei, porque independente do que, eu acho que ali é uma 

responsabilidade muito grande que eles estão transmitindo pra o mundo inteiro, então tem 

muito cuidado, acho que neles, as apresentações deles estão sendo muito verdadeiras, não 

importa o que tão transmitindo, o papel deles ali, eu confio. 

Entrevistadora: Na igreja, em algum momento, no círculo de oração, ou na escola bíblica, ou 

no próprio culto, em algum momento há alguma referência aos destaques do telejornal? Por 

exemplo, às notícias do telejornal, em algum momento o pastor ou alguma pessoa ou as 

próprias dirigentes eles comentam sobre notícias dos jornais?   

Entrevistada: Às vezes comenta, às vezes comenta, tipo assim, oh irmãs vamos orar que eu 

vi que tá acontecendo isso, eu vi, ultimamente da dengue, chikungunya..., agora sobre essa 

crise política que tá tendo, a igreja hoje mesmo, hoje, o pastor chamou a atenção, fez uma 

manhã de consagração mostrando, mostrou vídeos e a importância da igreja se colocar de 

joelhos e está orando pela situação do nosso país, então mostra a realidade que a própria 

televisão mostra e os telejornais mostram, até coisas que não tá na televisão, mas via internet, 

informar para igreja, para a igreja abri o olho e está orando. Que o protesto que a igreja tem 

que fazer, trazendo as notícias que tá na televisão e nos jornais, é que a igreja tem que 

protestar de joelhos. Tem trazido o pastor, às vezes traz essas experiências assim. 

Entrevistadora: Quando o pastor chega a comentar dessas notícias que você citou da dengue, 

da chikungunya, da crise política, dos atentados, faz essa referência, você acha que isso é bom 

ou que ele não deveria levar pra igreja essas informações? 

Entrevistada: Assim, às vezes, já teve vezes que não precisava levar, usar assim a palavra 

televisão, acho que num precisava levar porque vai influenciar o irmão assistir pra ver, mas 

tem parte que eu acho bom, por que tem coisas mesmo que você precisa saber, olha irmã 

vamos orar porque eu vi isso assim, assim, assim, depende, então as vezes eu acho. 

Entrevistadora: Na vida social fora da igreja, você acha que assistir o telejornal faz diferença 

em qualquer profissão, assumir um emprego, passar num concurso, passar no Enem, faz 

diferença entre uma pessoa que assiste e não assiste? 

Entrevistada: Eu acho que quem assiste tem mais benefícios, tá mais bem informado, mas 

depende, se é uma pessoas que não assiste, mas procura ler revistas e jornais, informativos, 

livros também... 

Entrevistadora: Você incentiva seus filhos a assistirem o telejornal? 

Entrevistada: É isso incentivo nesse sentido, porque às vezes parece confuso eu disse há 

pouco instante que não é bom, mas olhando já que se tem, nesse termo assim, em termo de 

assistir, vou assistir o filme, invés do filme assista o jornal. Tá se beneficiando nesse sentido, 

eu defendo o lado do jornal. Incentivo porque vai trazer benefícios, coisas que é tão 

importante que passa, mas assim se eu não assistir não faz nenhuma diferença também, mas já 

que tá assistindo assista alguma coisa que vai te ajudar, vai te informar.  

Entrevistadora: Você chega a comentar com seus filhos sobre os assuntos do telejornal, você 

comenta com a família, com alguém da família? 

Entrevistada: Eu comento assim, agora, eu num sei se é certo o que eu faço, eu não sei, não é 

espiritualizando as coisas, mas eu procuro trazer essas coisas para mostrar a palavra de Deus. 

Não tou falando isso aqui não é me conformando não, mas tudo isso é cumprimento da 

palavra de Deus. Isso que tá acontecendo. Hoje os homens tão maus, estão de mal a pior, não 

sabe em quem confiar, não tem mais em quem confiar, Deus olhou do céu não viu um justo se 

quer, você hoje não ver mais ninguém, é todo mundo uma corrupção que você num sabe mais 

se vota em alguém, então vamos ter cuidado com quem a gente vai votar, essas coisas assim 

da carne, em termo de política, mosquito, essas coisas assim, os ataques, tudo mostra assim, 

vamos orar pra que o Senhor tenha misericórdia e mostra pra esse povo que essas coisas 

acontecendo, é o cumprimento da palavra de Deus, eu sempre trago assim pro lado espiritual. 
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Entrevistadora: Dessas matérias do último telejornal que você assistiu, qual a matéria ou a 

reportagem que chamou mais tua atenção? 

Entrevistada: O que me chamou a atenção mesmo por incrível que pareça foi quando eu vi a 

reportagem do atentado que teve, é a voluntariedade do povo, vê assim, primeiro eu vi um 

lado ruim, a que ponto o homem se coloca de se auto, o homem que se destruiu, foi um 

atentado, usou o corpo pra se destruir e muitas pessoas morreram. E ao mesmo tempo assim, 

o outro lado, mostrando o povo sendo solidário, do outro lado claro, na própria reportagem a 

jornalista falando, uma brasileira que tava no vagão do trem e ela sentiu ali quase que na pele 

o sofrimento do povo, mas ela falou que viu o povo depois se ajudando, abrindo suas casas, 

que num caos desses tem pessoas de coração bom voltado pra ajudar, mas no outro lado via a 

crueldade do homem se autodestruindo para destruir outras pessoas, então essas coisas assim, 

mas me marcou assim a voluntariedade. Eu comentei, eu particularmente até comentei com a 

irmã, eu comentei que a gente vê quantas pessoas morreram inocentes, até gente evangélica, 

mas o homem tá maquinando o mal, ele quer se autodestruir destruindo as pessoas e ainda 

assim tem pessoas que se voluntariam a fazer o bem em meio a um caos daquele, o que me 

chamou a atenção foi vendo a voluntariedade daquele pessoal ali, se ajudando. 

Entrevistadora: Você lembra de alguma notícia de imoralidade que passa na televisão? 

Entrevistada: Atualmente, atualmente, atualmente. 

Entrevistadora: Dessas três situações que você falou da dengue, do mosquito, da 

chikungunya, da crise política e do atentado terrorista tem alguma relação com imoralidade ou 

falta de moral nessas três situações?   

Entrevistada: Se faz parte não sei, eu acho assim a imoralidade mesmo, no caso, olhando o 

do lado político do nosso país, destacando essas três aí, muito imoralidade. Não sei se é 

imoralidade também, da corrupção, é uma coisa muito, não sei, não sei, eu acho imoral, 

principalmente o lado da corrupção.  

Entrevistadora: E porque esse tipo de notícia vem ganhando destaque nos telejornais? Você 

percebeu que em todos telejornais tá passando esse, a crise política no país, a corrupção no 

país, a crise política no país, a corrupção no país? Por que os telejornais dão foco a essa 

situação? 

Entrevistada: Eu acho que o foco aí é visão política mesmo, eu acho, eu acho, que não 

importa o partido, é tipo assim, um exemplo, o PMDB querendo derrubar o PT, o PT 

querendo derrubar o PSDB, o PSDB querendo derrubar o PT, um querendo derrubar o outro, 

não importa, um quer derrubar o outro, porque tá querendo alguém ter lucro político nisso aí. 

Pra mim é um corrupto querendo tirar outros corruptos, pra mim todo mundo é assim. 

Entrevistadora: Você acha que algum telejornal desse que você assiste se posiciona a favor 

de um partido ou de um grupo político? 

Entrevistada: Eu acho. Tem um jornal desse parece que puxa bastante concordando com um 

grupo político. 

Entrevistadora: Qual deles que parece assim? 

Entrevistada: Os jornais da Globo mesmo, principalmente, o jornal da manhã, o Bom dia 

Brasil, eu acho que eles mostram muito um grupo político, mas não me pergunte qual é que 

eu não sei não.  

Entrevistadora: Mas é a favor do governo? 

Entrevistada: Contra. É contra, pra mim mostra assim, contra mesmo. Não tou aqui 

defendendo não, nem o grupo nem o jornal.  

Entrevistadora: Você acha que o telejornal contribui para que as pessoas, qualquer pessoa, 

tenham uma boa conduta? A pessoa se corrompe assistindo o telejornal, a pessoa se torna 

imoral assistindo o telejornal ou a pessoa pode assistindo o telejornal adquirir uma boa 

conduta de vida?   
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Entrevistada: Depende de cada um, pode ser que ajude a influenciar, e também pode ser que 

ajuda a não influenciar, eu não posso entrar por essa porta ai, o melhor é eu não entrar por isso 

aí, se fulano entrou e se deu bem eu também posso entrar e me dar bem, eu não sei, depende... 

eu acho que tão abrindo os olhos, tá alertando sempre, os telejornais sempre mostram ali a 

importância que as pessoas não podem, que tão erradas, que não pode, então a pessoa por esse 

lado vai dar ouvido e não vai entrar naquela porta. Pode ter esse beneficio.  

Entrevistadora: Então você considera que o telejornal seria um meio de comunicação 

pertinente para tratar de bons costumes e da moral? É um meio de comunicação bom para 

orientar as pessoas na conduta moral? 

Entrevistada: Depende viu, porque tem reportagem que não traz boa conduta pra família não, 

que traz umas coisas assim, tipo assim, quando mostra uma reportagem que a justiça liberou 

pessoas do mesmo sexo adotar um filho pra criar, eu sou contra, eu acho que não é certo, é 

imoral isso aí, aí, por exemplo, acho que não é bom tá trazendo imoralidade pras famílias, isso 

não é bom. Eu chego até desligar a televisão, mudo de canal, desligo. Pra não assistir. 

Entrevistadora: Então, um exemplo de imoralidade que passaria no telejornal é esse tipo de 

ação? 

Entrevistada: Esse tipo de ação que mostra reportagem trazendo a importância, que mostra 

muito no Glo, pode ser o programa que for e eu não gosto. 

Entrevistadora: Que tipo de bons costumes, de coisas boas que poderiam ser noticiadas no 

telejornal? 

Entrevistada: Tipo assim, que tenha boas noticias também, pessoas que preservam a família, 

eu acho muito bonito isso. Quando mostra alguém que preserva sua família, tem tantos anos 

de casados com filhos, gosto de ver esse tipo de exemplo, gosto de ver isso. Gosto muito de 

ver isso. 

Entrevistadora: Os telejornais não mostram? 

Entrevistada: É raridade, é raridade, é raridade mesmo.  

Entrevistadora: Tem mais alguma coisa que queira falar do telejornal? 

Entrevistada: Quando mostra alguém numa atitude de perdão, um exemplo daquela vez 

muito antiga essa reportagem, mas que me lembrei aqui agora, daquela menina Heloá que o 

namorado matou, uma coisa assim não foi? Que a mãe perdoou aquele rapaz, são coisas que a 

gente vê assim que o jornal tá passando, a importância do perdão que aquela mãe não desejou 

o mal pra quela pessoa, perdoou ele...  

Entrevistadora: Você lembra que jornal foi esse? 

Entrevistada: Eu num lembro não. Eu sei que foi uma atitude muito bonita que eu achei. Que 

o jornal deveria quando passasse isso, ajuda, deveria todo mundo assistir que traz 

importância. 

Entrevistadora: Bom, eu só quero agradecer.  

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM C1 

 

Entrevistadora: Hoje, dia 25 de março de 2016, estamos aqui gravando mais uma entrevista 

com o terceiro membro da família Costa 

Entrevistadora: Idade? 

Entrevistado: 49 anos. 

Entrevistadora: Nível de escolaridade? Estudou até que série? 

Entrevistado: Estudei até a quarta série do primeiro grau.  

Entrevistadora: Aqui em Ipiaú mesmo? 

Entrevistado: Não. Em Camaçari.  

Entrevistadora: Perto de Salvador? Nasceu lá? É de lá? 
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Entrevistado: Nasci em Jequié e morei lá 16 anos. 

Entrevistadora: Veio morar em Ipiaú quando? 

Entrevistado: Vim morar em Ipiaú em 86.  

Entrevistadora: Já era casado? 

Entrevistado: Não.  

Entrevistadora: Veio pra Ipiaú, por quê? A família mudou...  

Entrevistado: Foi através de separação de pai com minha mãe, meu pai morava lá e mãe veio 

pro interior. Vim em 80, ela se separou em 80, aí nós morou [sic] em Jitaúna, numa fazenda 

em Jitaúna de 80 a 83, 84 fiquei em Salvador e depois voltei aqui pra Ipiaú em 85 pra 86... 

Entrevistadora: Qual sua ocupação atualmente, profissional? Que tipo de ocupação? 

Trabalho fixo? Alguma renda?  

Entrevistado: Minha renda que eu tenho é que eu trabalho com venda de gás, e também 

trabalho com afiação de alicates, tesoura e faço chaves também.  

Entrevistadora: Aqui mesmo no bairro? 

Entrevistado: Aqui em casa... tudo aqui mesmo, no mesmo local. 

Entrevistadora: Estado Civil? Casado, tem 4 filhos.  

Entrevistado: Dois homens, duas mulher [sic]. 

Entrevistadora: Como você foi pra igreja? Tem quanto tempo na igreja? Quem foi primeiro? 

Entrevistado: Quem foi primeiro foi eu porque mãe aceitou lá em Camaçari em 78 e nessa 

época eu aceitei com ela, ainda tinha nessa época de 78 tinha 12 anos. E dali eu já tinha 

aquela chama dentro de mim. 

Entrevistadora: Já era Assembleia? 

Entrevistado: Ela aceitou na Assembleia. E eu tinha aquela chama querendo ser crente, mas 

tinha umas outras coisinhas né, do mundo, a Assembleia não aceitava jogar bola. E umas das 

coisas que eu gostava era jogar bola e eu já ficava, mas pra outra igreja não vou não, só vou 

pra Assembleia. Aí demorou um bocado de tempo pra aceitar, casei, disse pra Ana que ia 

aceitar, ela disse também que ela aceitava também, quando eu aceitava, ela não ia, só fui 

aceitar mesmo e fiquei firme foi em 95, no final de 95... já tem mais de 20 anos... não 

frequentei outra igreja, já tenho conhecimento de outras igrejas, da doutrina de outras igrejas, 

dos costumes de outras igrejas, mas eu nunca frequentei não. Já visitei, mas nunca frequentei. 

Entrevistadora: Tem diferença em ser pentecostal e ser outro tipo de cristão? 

Entrevistado: A diferença que tem é sobre a questão do batismo com o espírito santo, só isso, 

porque a igreja tradicional como a batista num usa esse dom que é o dom do batismo com o 

espírito santo, eles não aderem, não aceita, mas eles não deixa [sic] de ser uma igreja 

respeitada.  

Entrevistadora: Desempenha alguma atividade na igreja? 

Entrevistado: Atualmente não, já atuei em algumas atividades na igreja de auxiliar, de 

portaria, já atuei como dirigente também de igreja, mas hoje eu sou só membro.  

Entrevistadora: E a convivência familiar... você acha bacana que todos sejam da mesma 

igreja, da Assembleia? 

Entrevistado: Eu acho bom que todos sejam da mesma denominação que não tem nenhuma 

divergência, nenhuma diferença. E também no lado que tem uma coisa comigo, eu não sou de 

forçar, por que eu sou eu não forço ninguém a ser. É por livre e espontânea vontade de cada 

um. 

Entrevistadora: Tem alguma atividade que a família realiza junto? 

Entrevistado: No caso da gente tá junto, sempre tamo junto no que diz respeito a família né, 

mas em termo de igreja a gente já fez o culto familiar alguns dias aqui em casa, mas não 

demos continuidade. Na verdade, a gente não conseguiu o horário certo, a questão de 

desencontro, às vezes os meninos tavam com pressa na hora do culto... um trabalha... 

Entrevistadora: Você usa algum meio de comunicação? 



361 

Entrevistado: Uso telefone, a televisão, sempre tou me atualizando, assistindo jornais, as 

reportagens, os documentários, sempre gosto de assistir os documentários na televisão, 

reportagem, sou muito assim, gosto muito de ficar por dentro da história. Muitas vezes, as 

reportagens mostra [sic] muito a história, eu sempre gosto. 

Entrevistadora: Você acha que isso é bom, saber, se informar da história e daquilo que está 

acontecendo? 

Entrevistado: É bom tá se informando justamente daquilo que tá acontecendo no mundo, até 

porque tudo que tá acontecendo no mundo hoje a gente só pode saber através da televisão.  

Entrevistadora: Durante o dia quanto tempo você assiste televisão? 

Entrevistado: Falo a verdade pra você, por dia eu assisto no mínimo umas três horas, no 

mínimo, no mínimo assisto três horas de televisão por dia, não diretamente... não de uma vez 

só, mas fracionado, eu assisto mais de três horas por dia, mais. 

Entrevistadora: E o que é que você mais assiste? 

Entrevistado: Assisto esporte, Globo esporte todo dia eu assisto, assisto o futebol brasileiro, 

assisto liga dos campeões, assisto também a Libertadores, futebol gosto de acompanhar geral, 

fora que eu gosto também de assistir a alguns filmes, nem todos os filmes, e de vez em 

quando eu tou assistindo uma novelinha (risos), de vez em quando eu assisto uma novelinha, 

nem todas... alguma novela que passa que eu me identifico um pouquinho eu começo a 

analisar e assistindo e analisando, quando eu acho que começa a ficar muito pesado, que eu 

vejo que tem muito subliminar aí eu pego e procuro deixar de assistir. 

Entrevistadora: E o que o senhor mais gosta de assistir e o que menos gosta? 

Entrevistado: O que eu gosto mais é futebol e o que eu menos gosto de assistir na verdade é 

novela mesmo... até porque é muita mentira né, e prende a gente demais, fica prendendo a 

gente e no fim de tudo nunca sai uma coisa boa.  

Entrevistadora: E o que é que o senhor acha do crente assistir televisão? 

Entrevistado: Tem que ter muito cuidado, tem que ter, porque tudo é questão da mente da 

pessoa, é uma coisa da mente da pessoa, quando a gente tá espiritualizando tudo, demais, se 

você assistir televisão acha que é pecado, quando você também desespiritualiza tudo que 

passa na televisão a pessoa acha que num tem problema assistir, mas tem porque tem muita 

coisa ruim, por exemplo, passa uma reportagem policial hoje certo, Datena, passa na Record, 

tem outro, tem só porcaria, só o que não presta e eu não gosto de tá acompanhando esse tipo 

de reportagem, a reportagem que eu gosto de assistir é como te disse é uma reportagem que 

traz um conhecimento, por exemplo, a guerra da Síria, Israel, a Faixa de Gaza, a questão do 

Islamismo, a questão da Jihad islâmica. 

Entrevistadora: É importante o jornal trazer esse tipo de reportagem? 

Entrevistado: Tudo isso, por que a gente tem que tá por dentro que é coisas que já diz 

respeito aos sinais dos tempos... da volta de Jesus, os acontecimentos das últimas coisas. 

Entrevistadora: Na história da igreja, da Assembleia, já se considerou pecado ter TV em 

casa e assistir TV, O que o senhor acha sobre isso? 

Entrevistado: Isso aí foi um tempo na verdade de não existir a questão de... da evolução, do 

desenvolvimento, entendeu? Antigamente não tinha o desenvolvimento, então quando 

apareceu a televisão, a televisão apareceu como uma coisa que ia trazer realmente o pecado 

pra dentro de casa, certo. Depois, com o tempo foi se vendo que a televisão era um 

instrumento que podia trazer também benefício, conhecimento, entendeu? Mas se a pessoa 

também pegar a televisão e só querer levar pra hora de assistir filmes, fica procurando o 

tempo todo ver coisas que não tem muito interesse, não tem, eu mesmo, por exemplo, ela, pra 

mim, é interatividade televisão.  

Entrevistadora: E porque isso mudou? 

Entrevistado: Eu creio que porque veio o desenvolvimento né... veio a abertura, as coisas 

abriu [sic], o povo era mais fechado, quer dizer, antigamente você sabe que os nossos pais, 
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seus pais, seus avós, o respeito que tinha, o menino entrar na casa, tivesse na casa se passasse 

um menino na sala tinha que pedir licença ou nem passava porque se passasse sabia que 

depois podia até tomar uma surra.  

Entrevistadora: Então os costumes mudaram, mudaram os costumes né, o comportamento. E 

desde que a TV liberou, a TV nas casas dos crentes. Isso mudou o comportamento dos 

crentes, influenciou o comportamento dos crentes? 

Entrevistado: De certa forma, como eu falei, é eu saber usar, certo. Tem gente que realmente 

ele se deixa levar certo. Se eu assistir um filme aqui agora, minha mente não fica no filme, se 

eu assistir uma novela minha mente não fica na novela, eu simplesmente eu assisto aqui, eu 

tou vendo, mas não tá entrando nada na minha cabeça na minha mente, agora quando passa 

uma reportagem eu procura assimilar aquilo que tá falando pra eu tirar alguma coisa de 

conhecimento, pra lá na frente acontecer alguma coisa e eu disser Oh já foi falado isso na 

televisão tal dia, eu peguei uma reportagem falando tal coisa a respeito desse sentido e eu 

percebi que tava certo, agora se cumpriu entendeu? Agora assisto aqui, por exemplo, o 

pessoal reclama quando tá passando o filme que o outro fala assim oh vai passar nestante 

aconteceu isso e isso, aí os outros falam assim, rapaz pra que tu conversou porque o filme que 

tu tá contando e todo mundo já sabia. Eu falei pode contar o que quiser aí porque se eu gostar 

do filme, eu assisto 10 vezes, eu já sabendo do que vai acontecer, eu assisto e gosto. Então se 

a pessoa fala para mim não tá dizendo nada, sabe porque que eu não ligo, porque eu não gosto 

de me envolver muito, eu tou assistindo... pra mim é um passa tempo. 

Entrevistadora: Você não acha que a TV afeta a sociedade a ter comportamentos, aderir uma 

ideia, ou acreditar que uma coisa seja verdade? 

Entrevistado: Eu acredito, se caso uma pessoa assistindo televisão e ele vai e pega, se 

assistiu uma coisa errada que tá aparecendo na televisão. Passou uma reportagem de uma 

coisa horrível certo? Aí a pessoa tá com a mente fraca, a pessoa fica com aquilo na mente 

pode fazer uma coisa errada, pode pegar aquilo pra ele, mas porque? Porque ele tá com a 

mente fraca e colocou a mente dele naquilo, quer dizer, se a pessoa dá uma, certo? Dá uma 

palavra ruim, certo? Aí uma pessoa fala na palavra, bota na cabeça aquela palavra e aquilo ali 

prejudica ele mentalmente, espiritualmente, porque vai dos dois, é psicológico, é psicológico, 

porque vai prejudicar o cara mentalmente. Se ele é uma pessoa evangélico, uma pessoa 

espiritual vai prejudicar espiritualmente, se ele praticar o ato já caiu, já foi tudo pro brejo. 

Entrevistadora: Você acha que os valores da igreja, os valores morais da igreja têm mudado 

ultimamente? 

Entrevistado: Eu acho que mudou de certa forma, mudou um pouco, em termo morais. 

Aquilo que eu tava falando, quase desconversando né, do que eu já falei aqui nestante com 

você, que mudou por causa da evolução da sociedade, das coisas, então, dessa forma, a igreja 

também tem acompanhado, porque a própria palavra de Deus diz que por se multiplicar a 

iniquidade o amor de muitos se esfriaria, então no mundo tá acontecendo tanta coisa, certo?  

Entrevistadora: Que valores morais, ensinamentos morais, você tem passado pra sua família, 

quais os ensinamentos morais que você valoriza? 

Entrevistado: Os princípios morais que eu tenho pra passar pra minha família, primeiro 

honestidade, honestidade em primeiro lugar, é uma das coisas que eu falo, tem que ser 

honesto. Outra coisa que eu falo é que seja uma pessoa que tenha o amor, porque ter amor, 

valorizar as pessoas, ter educação, educação pra mim é essencial, por exemplo, você tem que 

saudar as pessoas, você num vai sair por aí pela rua falar com um com outro não. Como é que 

as pessoas chega [sic], passa por você, você fala oi bom dia boa tarde, depende, dando só um 

oi pras pessoas já é alguma coisa. Então já é um princípio. A juventude de hoje está muito 

longe disso, de dar um bom dia, uma boa tarde, às vezes tem alguém na casa, chega, por 

exemplo, eu trabalho aqui em casa, às vezes tem dois três clientes, os meninos chegam aí no 

dia deles não tão no dia bom, aí quer sair sem falar com ninguém, mas pra sair tem que passar 
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por ali. Aí se passar e não falar com as pessoas, eu falo, rapaz tem educação, que educação é 

essa, você passou vei, num falou com o cliente, quer dizer que na rua você faz a mesma coisa 

com a pessoa desconhecido, isso aí a gente até se resguarda se tiver um bandido, um cara 

perigoso, por exemplo, você mora em Salvador, o sistema aqui tá um pouco diferente de lá, tá 

um pouco parecido, mas é bem diferente de lá, lá em Salvador se você passar num lugar 

perigoso, aí você não conversa com a pessoa, é bom dia, boa tarde, a educação, essa educação 

pode livrar você de um problema. Por isso que eu falo tem que aprender isso de casa porque lá 

fora vai servir, já andei em lugares perigosos, falava com as pessoas e nunca aconteceu nada 

comigo. 

Entrevistadora: Que exemplos de imoralidade são praticados na sociedade que o crente deve 

evitar? 

Entrevistado: Hoje a coisa tá bem difícil, tá pesado, o crente tem que fugir, como diz a 

bíblia, fugir da aparência do mal, porque hoje tá pesado, pesado, pesado, no caso mesmo da 

rede social, no caso da internet, whatsapp... tem muita facilidade. Na verdade, é a pessoa que 

vai procurar, na verdade tá ali, você só faz clicar e você já tem tudo na facilidade de ver as 

coisas erradas, mas não tá trazendo pra você, por exemplo, se eu pego um celular hoje bom 

que ele tem 16 gigas, ele pega e eu posso acessar qualquer coisa, posso fazer o que quiser, 

mas aí é eu que vou, da fraqueza que minha mente, não pode brincar, ninguém é super herói, 

certo? Ninguém é super herói, a pessoa tem que vigiar pra não cair, pra não entrar... por que 

na verdade o pecado começa não é quando a pessoa pratica o pecado, o pecado começa, ele 

começa a pecar quando começa a pensar né.  

Entrevistadora: Assistir TV é imoral ou é moral? 

Entrevistado: Hoje tem coisa que é imoral, tem coisa que é imoral, não é assistir TV, se falar 

assistir TV não posso dizer que é moral nem imoral, mas dependendo da programação, tem 

programação que é imoral, mas tem programação que também é moral...moral, jornal, futebol. 

Entrevistadora: Você assiste telejornal? Que telejornal? 

Entrevistado: Assisto telejornal. Eu assisto o Jornal Nacional, rapaz você vê que eu disse que 

assistia três horas por dia, mas é mais. Eu assisto o de manhã, Bom dia Brasil, assisto o Jornal 

Hoje, assisto o Jornal Nacional, repare só, e assisto até o jornal das 12, o da meia noite, mas 

também assisto também Record, que geralmente de noite eu assisto praticamente 3 horas 4 

horas de televisão só de noite... assisto os da Globo, mas também assisto Record, assisto da 

Band.  

Entrevistadora: E porque você assiste, por quê? 

Entrevistado: Por que eu tou assistindo o jornal aqui, aí termina o jornal vai passar a novela, 

aí como eu não vou assistir aquela novela, eu mudo pros canais, boto pra Band ou pra Record. 

Aí tá passando reportagem e eu já assisto. 

Entrevistadora: E você acha que é bom assistir telejornal? 

Entrevistado: Acho que é bom porque a gente fica por dentro dos acontecimentos que tá 

acontecendo no momento. 

Entrevistadora: Tem alguém que lhe acompanha quando você está assistindo? 

Entrevistado: Geralmente não, geralmente assisto praticamente sozinho por que... assim, 

quando eu acordo de manhã, às vezes ela vai dar banho no pai dela e eu fico aí, eu ligo a 

televisão sete e pouca, sete e meia e fica até oito e meia, oito e cinquenta assistindo o jornal.  

Entrevistadora: Os telejornais influenciam nas vidas das pessoas? 

Entrevistado: Influencia no que diz respeito ao conhecimento 

Entrevistadora: É bom ou ruim? 

Entrevistado: É bom, não acredito que venha a ter nada de ruim não.    

Entrevistadora: Você confia nas notícias que passam no telejornal? 
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Entrevistado: Confio, por que as notícias hoje que passa, pode ser que não passe todas as 

notícias que precisa passar, mas as que passam são verdadeiras até por que não é só um jornal 

que vai passar, um passa o outro já pegou, o outro já pegou, todo mundo passa. 

Entrevistadora: O fato dos jornais passarem todos as mesmas notícias, aquilo parece que é 

verdade? 

Entrevistado: Não. Mostra que é verdade. Tem coisa que a gente analisa, tem coisas na 

internet que o pessoal fala oh tem coisa assim e assim que aconteceu, que tá acontecendo, que 

pode fazer que dá certo, aí agora já não é comigo meu patrão por que ele tá dizendo que é, eu 

não vi, eu quero ver pra crer. Agora o jornal é diferente, o jornal é verdade... dificilmente o 

jornal ele traz uma mentira, eu não acredito. 

Entrevistadora: Na igreja, no culto, nas reuniões, ou na escola bíblica citam alguma coisa do 

jornal, falam de alguma notícia? 

Entrevistado: Às vezes na escola bíblica, ou até mesmo nos cultos se toca em alguma coisa 

que passa no jornal, agora mesmo teve o atentado na Bélgica, o pessoal falou olha, vocês tão 

vendo meus irmãos, as coisas estão acontecendo, os fins dos tempos tá aí, a guerra 

acontecendo, nação contra a nação, reino contra reino, aí o pessoal aí toca, isso passou no 

jornal hoje. Na escola bíblica o pessoal também comenta também. 

Entrevistadora: Fora do ambiente da igreja, pra um jovem, seus filhos, que querem 

conseguir um emprego, um concurso, no mercado do trabalho. Você acha importante assistir 

o telejornal? 

Entrevistado: Eu acho importantíssimo. Eles perdem muito, eles ficam muito atrasado, aqui 

em casa mesmo os meninos não assistem, eles ficam atrasadíssimo... por que tem coisas que 

eles não querem, a gente fala assim fulano tu faz isso, não faz, o que a gente manda fazer, já o 

que não manda fazer faz, eu assisto reportagem que é diretamente, geralmente, por exemplo, a 

menina hoje tem um pouco de obesidade, tá gordinha, o que acontece, eu assisto várias 

reportagens que falam que a pessoa pode ficar obeso porque a pessoa já tem tendência tal, aí a 

pessoa não assiste, não assiste, quando eu vou falar, oh fulano tá acontecendo isso, tu para 

com isso, porque eu assisti e tal, não quer aceitar, mas se assistisse, se assistisse. 

Entrevistadora: Você acha que a reportagem ali influenciaria a mudança de hábito, do 

comportamento dela? 

Entrevistado: Até porque você viu que passou na Record esses dias a olimpíada dos 

gordinhos, um programa pros gordinhos emagrecer, quem emagrecesse mais era quem 

ganhava. A pessoa não tem que assistir um programa daquele pra se incentivar pra 

emagrecer? O pessoal muito mais gordo, pessoal com 200 quilos perder 70 quilos 60 quilos o 

pessoal perdeu.  

Entrevistadora: Então você fala dos assuntos, você toca com eles, na televisão passou isso e 

isso, na família mesmo conversa e na igreja também toca nos assuntos das matérias. Que 

matérias ou reportagens ultimamente tem chamado sua atenção nos telejornais?   

Entrevistado: Hoje uma das coisas que tem mais me chamado a atenção é a questão lá do 

Islamismo, o Islamismo, a guerra santa, que eles diz que é os jihardistas, essas coisas porque 

eu tinha lido sobre isso antes, mas agora o que tem batido muito na tecla e que eu não gosto 

de assistir mas assisto é que todo mundo tem falado dessa operação Lava a Jato, tá passando 

essa corrupção no Brasil, o pessoal afundando o Brasil... eu mesmo acompanho mas fico 

muito decepcionado né pelo fato de o pessoal ter deixado chegar a esse ponto. Eu mesmo, vou 

falar a verdade pra você, é uma reportagem, é uma entrevista que eu tou dando pra você, eu 

mesmo, se fosse da minha vontade, se os brasileiros pensassem como eu, o Brasil era 

dividido, vou falar a verdade... igual os países lá do mundo que abriu lá que teve guerra na 

União Soviética e dividiu um bocado de país, o Brasil é grande e não tem controle, acho que o 

Brasil é um país difícil de se controlar por que é muito grande... se fosse menor seria melhor, 

eu penso dessa forma.  
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Entrevistadora: Você acha que os telejornais tão batendo nessa questão da corrupção da lava 

jato, estão batendo muito nessa tecla, porque você acha que estão insistindo muito nessas 

notícias? 

Entrevistado: Eu vejo assim que mesmo que tá prejudicando o Brasil, Lula falou essa 

semana que o pessoal de Curitiba eram os culpados de tá afundando o Brasil. A polícia federal 

ela é constituída pelo Brasil, constituída pelo governo brasileiro, a policia federal ela não é 

uma entidade separada, ela é uma entidade que é comandada pelo governo brasileiro, se ele 

deu autoridade pra polícia, agora que foi investigado e foi descoberto, agora vai esconder o 

podre? O pessoal vai falar tá prejudicando mesmo, o Brasil tá afundando, mas o pior de tudo é 

que aconteceu, infelizmente, a gente, o brasileiro aprendeu corrupção porque o Brasil já é 

corrupto desde o princípio, o pessoal fala isso, que o Brasil é corrupto desde o princípio 

quando foi descoberto as coisas. 

Entrevistadora: Tem alguma matéria dos últimos telejornais sobre isso a questão da Lava 

Jato que destacou, que chamou sua atenção? 

Entrevistado: Tem tanta coisa... Eu vejo assim, todos os jornais trabalham com a mesma 

linha, às vezes um sai com a notícia primeiro, às vezes quem tá sempre tirano ou saindo um 

pouquinho na frente é a Globo, mas todos batem na mesma tecla porque a Record bate na 

mesma tecla, SBT bate na mesma tecla, a Rede TV, todos falam a mesma coisa, ninguém fala 

assim Não, esse negócio da Lava a jato aí isso aí é mentira, isso é engano, todos batem na 

mesma tecla, todos os jornalistas batem na mesma tecla... 

Entrevistadora: O telejornal que você assiste, qual deles que é mais tendencioso, pra 

incriminar um lado, de um partido, de se posicionar a favor ou contra de um determinado 

partido? 

Entrevistado: Por exemplo, o pessoal tem usado muito, ou falado às vezes que a Globo 

quando decide de atacar um lado dificilmente ele não derruba, certo? Que a Globo enfatiza 

muito vem enfatizando muito, batendo muito na tecla sobre aquele assunto, a Globo. A Globo 

é a rede que tem mais ibope, então quando eles começam a bater na tecla, eles realmente às 

vezes terminam derrubando. Na verdade o que influencia de certa forma o próprio ibope que 

eles tem e a gente que assiste, por exemplo, eu vejo as pesquisas de candidatos, tal candidato 

tá com 60% tal candidato tá com 40%, quando bate a eleição, o Ibope ou a Data folha, os que 

tem... que faz a pesquisa, que fala, por exemplo, os da Globo e os outros eles batem sempre 

em nota, as vezes é 2%, dois percentual a mais ou dois percentual a menos, geralmente o que 

eles falam bate, quando termina a política o que eles falam bate. Pode até acontecer com os 

jornais regionais, certo. De ter mentiras, nos regionais, porque tem as afiliadas da Globo, por 

exemplo, na Bahia nos temos, antes era a TV Aratu, antigamente era a TV Aratu, hoje é TV 

Bahia. Pode ser que a TV Bahia começar aí a fazer a politicagem, pode fazer algum ibope 

errado na Bahia, mas o Brasil, o Nacional quando eles falam do percentual eles sempre falam 

certinho.  

Entrevistadora: Você acha que é bom o telejornal dá notícias dessas questões de 

imoralidades que são praticadas no Brasil? Isso é positivo? 

Entrevistado: Oh, aí, oi, termino que eu num sei meio que sim, essa entrevista, ou essa 

pesquisa, mas a Globo com todo erro que a Globo tem, a gente sabe que a Globo é um jornal 

que tem, um jornal não é uma rede de televisão que por trás tem algo que é subliminar, tem 

bastante subliminar, a Globo ela tem mais respeito nas notícias do que os outros, a própria 

Record que é hoje da rede que é do Bispo Edir Macedo, eles fazem um telejornal comercial, 

passa muita coisa feia, muita coisa ruim, passa muita porcaria, não que não tem precisão 

certo? a Band passa, a Band tem um trabalho bom com Datena e o filho de Datena também, o 

jornal da Band também é um jornal muito respeitado, mas a Globo nesse tipo de reportagem 

de coisa ruim, eles geralmente se tiver coisa ruim eles cortam, não mostram a imagem, se 
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matar um cara eles nem sangue eles mostram, eles procuram esconder o máximo possível das 

pessoas... pra não trazer por causa da mente humana das pessoas. 

Entrevistadora: E o telejornal no caso aí influencia a pessoa a ter alguma reação em relação 

aquela imagem que tá ali. E você acha que ele é capaz de influenciar as pessoas, no lado 

contrário, a ter uma boa conduta ou um bom comportamento?  

Entrevistado: Geralmente hoje o jornal passa muita coisa boa...negócio de bebida, de cigarro 

certo? Influencia, eles falam, contam que o cigarro faz mal, câncer na garganta, fala sobre o 

câncer, falam sobre os vários tipos de doenças entendeu? Higiene bucal e tem vários 

programas de saúde... o telejornal influencia as pessoas a ter uma conduta boa, num passa 

uma imagem de ruim pras as pessoas ter uma conduta ruim não, passa não. Eles demonstram 

muito papo pra gente ter humanidade, pra sermos pessoas humanas, pessoas que tenham 

cuidado com seu próximo. Às vezes passam umas coisinhas que eu não gosto, por exemplo, 

cuidar de cachorro, cuidar de bicho entendeu? ah que tem que cuidar de bicho num pode tá 

machucando o bicho, tá tudo bem num pode, mas muitas vezes eles cuidam mais de bicho do 

que de gente. Passa a reportagem cuidando de cachorro, de gato, de coelho, o pessoal gasta 

mais dinheiro cuidando do cachorro que late do que com pessoas. Às vezes, as pessoas pegam 

uns valores, isso aí faz parte dos valores moral certo, às vezes as pessoas tá desvalorizando os 

humanos e valorizando o bicho, por exemplo, a pessoa nun tem coragem de tirar 100 reais pra 

dar uma ajuda ao necessitado, mas ele gasta 500, 1000, 2000, 3000 reais com um cachorrinho 

pequenininho, um chiuaua, um cachorrinho daquele pequenininho, bota pra dormir na cama, 

no sofá, eu tenho cachorro aí, mas ele num é perigoso não, ele tá amarrado, até que de certa 

forma num concordo de tá deixando o bichinho amarrado não, entendeu? de deixar o bichinho 

preso não, mas se soltar vem pra dentro de casa mija, faz coisa errada dentro de casa, nós 

temos que ter cuidado. 

Entrevistadora: O senhor concorda que o telejornal é um meio pertinente para trazer 

influências às pessoas no que diz respeito à boa conduta moral, de bons costumes, de boa 

conduta, de bom comportamento? 

Entrevistado: Sim, Acredito. É bom.  

Entrevistadora: Que notícias... que seria bom passar no telejornal, que o senhor sente falta 

em passar no telejornal? 

Entrevistado: O que a gente fica pensando que devia ter mais é justamente o que eles falam, 

falam muito em ter amor ao próximo, ter a questão, por exemplo, a Record ela tem uma 

programação de cuidar de pessoas drogados, dependentes químicos. Hoje uma pessoa que usa 

crack, que é viciado, ele não é considerado como um bandido, ele é considerado como uma 

pessoa doente, que ele é um dependente químico, então a sociedade já vê isso, a gente às 

vezes fica de mãos atadas sem poder fazer nada, por que como aqui em Ipiaú, em Ipiaú não 

tem uma clínica pra dependente químico. O cara teve uma palestra esses dias querendo 

conseguir. Tem um menino aqui que trabalhou comigo, chama Fabinho, é viciado e já fez 

algumas coisas erradas, já foi preso, pegou cadeia, hoje ele tava pensando querendo tá na 

igreja...o menino tava me contando a história dele hoje aqui, tava se lembrando de várias 

coisas, uma quando ele trabalhou comigo, botei esse menino pra trabalhar, esse menino 

perigosinho certo. Era delinquente o menino eu botei pra trabalhar, sabe qual o trabalho que 

eu botei ele pra trabalhar sabe qual foi? Eu botei pra quebrar brita, pra fazer o teste, eu vendia 

gás, e o outro mais velho que ele se saiu fora e ele quebrou as britas, ele ganhou o dinheirinho 

dele e depois que ele ganhou o dinheirinho dele ficou aqui , querendo trabalhar e eu botei pra 

entregar gás foi entregar gás, ele tava lembrando hoje, ele tava lembrando disso que trabalho 

no gás e eu dei uma oportunidade a ele de fazer uma coisa na vida, tava desenvolvendo bem, 

mas a droga terrível, ele caiu, terminou fazendo besteira, tentou roubar uma moto, furou um 

rapaz, quase deixa o rapaz deficiente e aí pegou cadeia e foi solto agora, aí tá sendo usuário. 

Entrevistadora: Que pena. Pois é, muito obrigada pela sua colaboração! 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE C3 

 

Entrevistadora: Hoje, dia 25 de março de 2016, vamos gravar mais uma entrevista para 

coleta de dados da nossa pesquisa.  

Entrevistadora: Sua idade? 

Entrevistada: 27 anos 

Entrevistadora: Sua escolaridade? 

Entrevistada: Estou terminando de..., tou fazendo faculdade de pedagogia, tou concluindo, tá 

em andamento ainda. 

Entrevistadora: Tá no último semestre? 

Entrevistada: Isso 

Entrevistadora: Já fez estágio? 

Entrevistada: Já fiz. Foi pouquinho né. Foram três tipos de estágio. Um na parte mesmo de 

educação formal, na escola, educação infantil, creche. E a gente fez também na educação não 

formal e também fez estágio na parte de direção, coordenação. 

Entrevistadora: Que bom, que bom! E qual sua ocupação atual, atualmente assim, trabalha? 

Entrevistada: Trabalho, sou... tenho um de um cargo efetivo, trabalho na área de auxiliar 

administrativo. Na verdade, na escola que eu trabalho eu exerço papel de digitadora, na 

verdade. Mas agora, no momento, na verdade, eu tou de licença maternidade, mas quando eu 

terminar, irei voltar para a área que eu tou de digitação na escola. Trabalho na escola 

municipal. 

Entrevistadora: Ok, escola municipal aqui em Ipiaú, como é o nome da escola? 

Entrevistada: Escola Municipal Agostinho Pinheiro. 

Entrevistadora: A tua renda média mais ou menos no trabalho, desse concurso, é o quê? Um 

salário mínimo? 

Entrevistada: Um salário mínimo. 

Entrevistadora: Na prefeitura geralmente todos os cargos assim de adminis...  

Entrevistada: Esses que na verdade é administrativos [sic], de serviços gerais também, é um 

salário mínimo.  

Entrevistadora: Agora é um turno só que tu trabalha? 

Entrevistada: Não, eu trabalho 40 horas e ganho um salário mínimo. 

Entrevistadora: Ah menina, eu pensava que tinha uma diferença. 

Entrevistada: A gente até pensava que deveria ter, porque a gente trabalha tanto quanto um 

professor, muitas vezes até mais, e, mas a gente só ganha mesmo... a maioria do pessoal... a 

não ser que tá em desvio de função, que tem pessoas que são professores e trabalham na 

secretaria aí...ganham seus salários como se fossem professores, mas a gente trabalha 40 com 

o salário de 20 horas, na verdade. 

Entrevistadora: Estado civil? 

Entrevistada: Casada 

Entrevistadora: Tem quanto tempo de casada? 

Entrevistada: 6 anos de casada já 

Entrevistadora: E o bebezinho tem... 

Entrevistada: Vai fazer 2 meses agora dia primeiro de abril  

Entrevistadora: Só tem ele né, é o primeiro filho? 

Entrevistada: Só, só! É o primeiro filho. 

Entrevistadora: Certo! Eu quero que você fale um pouco sobre sua história de vida assim, 

quando foi que você foi para a igreja, ou como era sua vida antes da igreja, se você lembra, ou 

se você já nasceu no evangelho...na igreja. 
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Entrevistada: Não, não, na verdade eu sempre acompanhei minha mãe e meu pai né. Na 

verdade, eu lembro diretinho, a gente sempre morou assim aqui nessa casa, pertinho da igreja 

Assembleia de Deus. Minha vó, a mãe de meu pai evangélica, de vez em quando me levava 

pra igreja. Mas minha mãe era, na verdade, da católica né. Ela era...tinha o costume de dizer 

que na religião que ela nasceu ela ia morrer, que ela era católica apostólica romana! Então eu 

ia também com ela, e porque ela também tinha certa resistência com os cristãos, eu também 

tinha. Dizia que não gostava dos crentes, igual a ela. Então, acabava seguindo ela. 

Entrevistadora: Filho de peixe, peixinho é. (risos)  

Entrevistada: Então, às vezes eu ia pra igreja, mas porque tinha uma época que dava 

merenda eu ia. Mas porque eu via aquilo, num queria, num gostava, num ia. Mas aí, quando, 

se eu num me enga... eu ia fazer 7 anos né, houve uma reviravolta na... na vida de meu pai. 

Antes disso, na verdade, painho chamava ela pra ir pra igreja, ela num queria ir, que ela dizia 

que não ia por causa da... da religião que ela tinha, só que aí chegou uma certa época que eu 

tinha uns 5 pra 6 anos, meu pai começou... a curtir demais a vida né, aí minha mãe engravidou 

do meu irmão, e ele continuou cada vez mais bebendo, assim começou a se envolver com 

pessoas erradas, entendeu?! Então, aí nessa época, mainha tinha o costume de ouvir... eu 

lembro que ela ouvia um rádio dia de domingo, e ela ouvindo isso ela começou a ter o coração 

dela quebrantado, aí ela começou a querer ir pra igreja mas o meu pai já num queria mais.  

Entrevistadora: Ela começou então a ouvir o evangelho pelo rádio, ah que interessante! 

Entrevistada: Pelo rádio e pelo que a irmã Dinalva Borges... pelo que a irmã Dinalva Borges 

passava aqui e ficava falando com ela. As irmãs, sempre as irmãs vinham aqui para minha 

avó, mas ela era meio durona. 

Entrevistadora: Mas tua avó era da Assembleia?  

Entrevistada: Sempre, sempre, sempre foi da Assembleia de Deus. Então aí, por conta disso, 

ela conseguiu ter o coração quebrantado, mas meu pai num queria mais. Só que aí eu ia fazer 

7 anos, meu irmão já tinha nascido, na verdade, eu acho que já tinha 7. Meu irmão tava 

pequeninho com alguns meses. E tava mesmo, saia num dia e só chegava no outro, aí ele se 

envolveu numa briga...acabou até sendo assim foi detido num dia, a polícia veio e pegou ele 

porque tava muito viole... brigano, no outro dia mesmo ele foi liberado. Então depois disso, 

meu pai um dia saiu quando voltou falou, que ele tinha aceitado a Jesus. Aí depois de alguns 

dias, mainha também foi, eu também fui com ela, ela aceitou a Jesus, ela foi lá na frente e eu 

também fui. Então a partir disso dos meus 7 anos que eu sou da Assembleia de Deus. 

Entrevistadora: Você teve algum tempo fora da igreja, depois desse tempo, nunca saiu ou se 

deviou, nunca? 

Entrevistada: Não, não, não nunca. Teve uma época em 2003 que eu tava meio fria assim, 

que pra mim aquilo foi quase que eu tá desviada, eu num tava afastada, num tava bebendo, sai 

da igreja, mas eu estava na igreja, mas na escola eu tava meio rebelde, comecei a brigar, 

xingar, mas aí uma colega minha veio e falou: “Oh tu num é mais crente não?” Aquilo foi um 

despertar pra mim. Mas assim nunca, nunca fui de namorar, de ficar namorando, na verdade 

meu marido foi meu primeiro namorado. Então assim, nunca tinha esse costume.   

Entrevistadora: Ele também da Assembleia toda vida né? 

Entrevistada: Não, ele já aceitou a Jesus quando já com seus 14 ou 15 anos, entendeu!?. 

Então, mesmo assim, ele aceitou na Assembleia de Deus e tá até hoje.  

Entrevistadora: E por que a Assembleia de Deus, foi porque sua mãe e seu pai ia ou porque 

você mesma quis estar na Assembleia de Deus? 

Entrevistada: Não, no início foi porque minha mãe e meu pai ia, porque na verdade naquela 

época até não tinha tantas igrejas, tinha a batista, tinha a Assembleia de Deus, eram mais 

essas, depois veio a Fonte assim que eu tenho conhecimento. Mas desde o início, acho que eu 

num sei..., é tanto que eu já visitei outras igrejas, mas meu lugar é na Assembleia de Deus, eu 

não me sinto...não que eu não tenha...não descrimine as outras, claro eu entendo, converso, 
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tenho amigos, tenho colegas de outras denominações, mas eu me caracterizo da Assembleia 

de Deus, eu amo ser da Assembleia de Deus assim. 

Entrevistadora: Então você é pentecostal? 

Entrevistada: Sou pentecostal. 

Entrevistadora: É bom ser pentecostal? E qual a diferença assim do pentecostal pra os 

cristãos não pentecostais? 

Entrevistada: Assim, eu acredito que há um tempo atrás havia até uma diferença maior, que 

hoje em dia tá até mais... as outras igrejas até quebrou um pouco mais disso, apesar que não se 

compara com a Assembleia de Deus em si. Eu acredito também que a Assembleia de Deus ela 

tem...assim tá um pouco também diferente daquilo que já foi, porque antigamente o 

pentecostes era mais, a Assembleia de Deus era conhecida pela igreja de fogo, barulho, muito 

glória a Deus, aleluia, mas ela continua assim, e eu gosto disso, então a Assembleia de Deus... 

ser pentecostal acredito ser isso, essa pessoa que é mais assim, como se fosse como uma 

pessoa que é mais barulhenta. E eu acho que uma característica principal na verdade de nós 

pentecostais é que nós acreditamos no batismo com Espírito Santo, nós acreditamos... e essa é 

a maior diferença. Outras igrejas hoje em dia têm tentado e tem aceitado isso, mas essa é a 

principal característica, nós acreditamos que é o Espírito Santo de Deus, que ele que...nós 

falamos em língua mistério com/em Deus. Então, as línguas estranhas é uma das principais 

características do pentecostal. Mas geralmente as pessoas veem os pentecostais como igreja 

do barulho tal, mas é porque na hora da alegria do espírito há mesmo glória a Deus, aleluia, e 

eu num consigo na verdade, eu tou na igreja... às vezes na escola, às vezes tem o momento 

que algumas crianças cantam, então já teve um momento na escola uma criança cantando lá 

uma música que eu conheço, eu não aguento eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, porque já é 

uma coisa assim..., tem hora que é... tenho aquela vontade de glorificar ao Senhor, eu acho 

que essa é uma característica mesmo de nós assembleianos pentecostais.  

Entrevistadora: E você desempenha alguma atividade na igreja? Tem algum cargo, alguma 

função na igreja? 

Entrevistada: Assim, no momento meu esposo ele é presbítero, então ele tá dirigindo uma 

congregação e eu tou lá junto com ele, aí no momento lá eu acabo trabalhando com as 

crianças com as senhoras que a congregação é bem pequenininha né. Mas eu por bom tempo... 

na verdade, o ministério que eu acredito que eu tenho que eu mais me identifico é trabalhar 

com o departamento infantil, eu amo trabalhar com o departamento infantil, trabalhar com 

criança, pregar pra criança, então eu amo muito esse trabalho né.  

Entrevistadora: Tem tudo a ver com pedagogia né (risos) 

Entrevistada: Tem tem tem tudo a ver, e acaba que... eu apesar que na igreja... na verdade 

que na igreja eu já trabalhei com liderança de jovens, já trabalhei com regência nos jovens, já 

trabalhei também na parte de departamento infantil, já fui professora de escola dominical de 

senhoras, de senhores não, de jovens, dos juniores assim por muito tempo, então na verdade 

desde dos meus 12 anos que eu venho trabalhando na igreja, trabalhando assim ensinando, 

muito na escola dominical na verdade, onde eu comecei assim a trabalhar foi na escola 

dominical depois que eu fui trabalhando com os grupos, na verdade eu acredito que tudo foi 

uma preparação, porque meu esposo ele tem um chamado pra pastorado, então acaba que ele 

por um tempo resistiu, mas agora acabou entendendo né, foi diácono, agora ser presbítero tá 

dirigindo uma congregação, eu acredito que Deus ainda tem muito, então acredito que tudo 

que eu vivi foi na verdade uma preparação pra mim que vou tá ali do lado dele ajudando né. 

Entrevistadora: Você hoje em dia mora aqui perto, e onde é a congregação? 

Entrevistada: A congregação é no bairro Santa Rita, é um pouco...não é aqui no bairro 

Euclides Neto, é um bairro novo que tem assim, é perto do bairro Euclides Neto assim, mas é 

no alto, então é uma ladeirona que a gente sobe. 

Entrevistadora: E você mora aqui aí vai com ele e volta com ele? 
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Entrevistada: Antes, no caso antes do bebê eu estava indo de moto, com ele eu ia de moto, 

no final da minha gestação no último mês eu não fui mais porque num tinha mais como 

porque a ladeira é muito alta.  

Entrevistadora: E ele continua indo, ele continua lá?  

Entrevistada: Ele continua indo, continua, aí por enquanto pra eu num ficar sem congregar 

eu tenho vindo pro Bairro Novo aqui na congregação do Bairro Novo que é aqui pertinho de 

minha casa, eu venho assim andando e vou andando, é pertinho. 

Entrevistadora: Ok, bom, então seu esposo tem um trabalho importante na igreja, é 

presbítero, dirige uma congregação, você ajuda seu esposo, só ele, você e o bebê na sua casa e 

tem aqui sua mãe, seu pai, todos são da igreja, seus irmãos, que são todos da Assembleia. A 

convivência entre eles, o que você acha é bom ter uma família crente, da Assembleia, o que 

você acha dessa convivência?  

Entrevistada: Eu acho que é importante, porque eu acredito assim, é como se a gente falasse 

a mesma língua né, apesar de como eu disse já, hoje em dia eu tenho visto menos, por um 

tempo existia muito uma divisão entre algumas igrejas né, como se essa fosse certa, aquela 

não é, hoje em dia, graças a Deus, muitas igrejas que antes não acreditavam em espírito santo 

já acreditam hoje, então hoje acredito que tá mais fácil essa conversa né. Então, meus irmãos 

mesmos têm colegas que são da batista, colegas que são da Fonte, então acabam se 

comunicando né, então eu acredito que é muito importante a família toda ali tá servindo a 

Deus porque eu acredito o seguinte que quando uma família ela não tá ali servindo a Deus 

acreditando em Deus porque tem pessoas que não estão na igreja, mas dizem que servem a 

Deus, mas bebem, se prostituem, fuma, vai pra igreja no domingo vai pra missa vai pra outra 

coisa, mas continua com aquela vida. Então às vezes acabam morrendo, brigando, não que 

agente não tenha algumas desavenças, mas é como a gente tá protegido pelo Senhor, 

entendeu?!. É bom ter essa segurança de que a família tá aqui segura nos pés do Senhor, então 

é maravilhoso. Nós como seres humanos né, porque antes de sermos cristãos pentecostais, a 

gente é seres humanos, têm algumas desavenças... Mas mesmo assim muito bom ter minha 

família nos pés do Senhor e assim todos nós sermos da mesma denominação. 

Entrevistadora: E que atividades vocês realizam juntos? Assim a família aqui, tem alguma 

atividade que vocês fazem juntos? Que chega a reunir a família? 

Entrevistada: Assim quando eu tava congregando aqui no bairro já tinha às vezes umas 

gincanas que a gente juntava as famílias. 

Entrevistadora: Mas em casa assim, tem um dia, um almoço de domingo, ou... pra se 

encontrar, todo mundo se reunir, tem algum momento...? 

Entrevistada: Não, às vezes eu venho cá pelo domingo, mas não é costume a gente vir todo 

domingo, mas sempre eu tou passando aqui na casa de minha mãe, meu esposo que às vezes 

não muito..., mas eu sempre venho aqui na casa de mãe a gente se junta a gente conversa, 

claro que quando eu morava aqui era muito mais fácil né, a gente se reunia, às vezes ia cantar 

hino, aí ficava fazendo brincadeira de pergunta bíblica, de qual é a música, então a gente 

sempre se reunia dessa forma né.  

Entrevistadora: Ok. Bom, você usa algum meio de comunicação? E que meio de 

comunicação que você usa assim frequentemente? 

Entrevistada: Meio de comunicação, ah eu uso telefone, celular, as mídias na internet, eu 

acho que eu uso telefone, smartfone pra usar a internet na verdade, whatsapp, facebook, tudo 

isso ai eu tou conectada ai nesse mundo virtual. Telefone mesmo pra ligar eu uso até menos, 

mas eu tenho acesso ao telefone celular. 

Entrevistadora: E TV, você usa TV?  

Entrevistada: Eu uso TV 

Entrevistadora: Você tem TV em sua casa, tem quantos aparelhos? 

Entrevistada: Um aparelho 



371 

Entrevistadora: Um aparelho, fica onde ele? 

Entrevistada: Fica na sala. 

Entrevistadora: E o que você assiste na televisão?    

Entrevistada: Rapaz, ultimamente eu assisto assim alguns programas de entretenimento, 

como na minha casa a gente tem antena parabólica, tem um pouco mais de canal, num é assim 

aquelas TVs pagas né. Então aí às vezes eu acabo procurando um canal assim... assisto filmes, 

tenho assistido pouquíssimos jornalismo porque eu tenho, não concordo com o que tem 

passado, não concordo com as mentiras que eles têm falado. Eu acho que é uma TV muito 

alienadora, então eu vou... 

Entrevistadora: O telejornal, você acha isso? 

Entrevistada: Eu acho, eu acho, aí eu num tenho assistido. 

Entrevistadora: Que tipo de mentira assim, que você não concorda? 

Entrevistada: Sobre a atual situação do Brasil, essa situação... essa briga que tá tendo que 

que os telejornais estão tentando usar pra tentar derrubar o governo. Eu acredito assim que 

não se tão contando a verdade toda. Então eu acho que não existe tanto isso porque eles estão 

tentando passar é que existe uma crise no Brasil, que a culpa é de um determinado partido, 

sendo que isso não existe. Existe uma crise mundial que eles não falam, que eles não 

informam as pessoas, as pessoas não tem conhecimento, existe uma crise mundial que está 

atingindo muitos alguns setores multinacionais, fabricantes de carro, mineradoras essas 

coisas, então realmente existe uma demissão, existe uma crise econômica mundial que todos 

os países estão sendo afetados, porque a china desacelerou, porque o euro tá caindo, mas não 

é uma coisa do Brasil e eu tenho quase que certeza absoluta de que se não tivesse tendo essa 

briga política, essa briga de poder de uns certos partidos tentar tomar o poder de qualquer 

forma e tá tentando botar isso na cabeça das pessoas, o Brasil estava melhor que muitos países 

porque na verdade essa crise política que tá tendo, por que eu não tou dizendo que não existe 

corrupção, existe, mas infelizmente a mídia, a televisão, os telejornais, eles estão tentando 

dizer que a culpa é de fulano e não de cicrano, sendo que cicrano também tem sua parcela de 

culpa muito grande, mas estão fazendo tudo isso pra dizer fulana de tal ali tá errada, ela que 

roubou, bora tirar ela pra botar o de cá que é santinho e na verdade eu num assisto que chega a 

mim dá um... 

Entrevistadora: Você tá evitando assistir telejornal esses dias 

Entrevistada: Eu evito justamente porque... fora outras coisas sabe que a gente sabe que 

passa muita miséria enquanto isso não, mas essa essa... 

Entrevistadora: Que telejornais que você acha que são mais tendenciosos nesse sentido aí 

político? 

Entrevistada: Ah, eu acho assim a Globo, os telejornais da Globo. A Globo pra mim... 

sempre eu via as pessoas dizendo Globo lixo tóxico coisa do tipo, só que eu tinha o telejornal 

da Globo assim como o mais verdadeiro, eu tinha isso, só que na verdade eu tenho visto como 

eles têm, como eles não dão ênfase a quase notícia nenhuma, a importância que eles dão 

assim pra falar contra o governo, pra dizer que tá tendo corrupção, existe crise crise crise 

querendo falar isso pra colocar na cabeça do povo, apesar que eu tenho visto isso os 

telejornais da SBT, da Band. Porque eu acho que talvez alguns telejornalistas não concordem 

com isso, então o que a gente vê nas outras emissoras é isso, é que alguns jornalistas não 

concordam e acabem rebatendo, mas acabam também mostrando muito isso, porque existe 

interesse de grandes, grandes né, pessoas de grandes interesses no Brasil que eles têm 

interesse de derrubar o atual governo. Na verdade, não concordam com o crescimento do jeito 

que tem havido, uma distribuição melhor da economia, então eu acredito em tudo isso. Então 

pra mim a Globo é a pior, mas as outras também, tem horas que eu tenho dito que até vou 

fazer um boicote não vou nem dá ibope, não vou dá, não vou ligar. 
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Entrevistadora: (risos) E você acha que os telejornais, a Globo e os telejornais influenciam 

as pessoas a tomarem alguma postura, alguma posição? 

Entrevistada: Com certeza! Com certeza. Porque infelizmente a maioria... eu não sei se tou 

sendo...mas o que eu tenho visto assim, a maioria das pessoas são sendo muito influenciadas 

porque não procuram, não leem, não tem uma mente de procurar, eles veem assim... é tanto 

que muitas das vezes só porque um ator de determinada novela chegou e fez a propaganda de 

um produto eles vão usar porque eles acreditam naquilo ali, porque infelizmente, infelizmente 

as TVs, as TVs não, as emissoras, os programas de TVs, a TV é muito alienadora, eles num 

mostram a verdade, num querem libertar as pessoas, geralmente eles defendem um ponto e 

mostram aquilo ali e eu vejo que realmente muitas pessoas são influenciadas, isso é tanto que 

é comprovada, assim já se observou que quando numa determinada novela começar a falar de 

um determinado assunto aquilo ali começa a crescer de uma forma grande aqui na sociedade. 

Então a gente vê que quando uma determinada novela uma atriz lá usa um brinco toda... a 

gente vê que começa a crescer, uma atriz usou um cabelo diferente todo mundo quer copiar 

aquele cabelo. Então, você vê que infelizmente... mas acho que isso é fruto de... as pessoas 

não buscam conhecimento, não buscam outros meios, não têm uma visão crítica, isso vai 

muito além né, porque isso vem das escolas que não criam uma visão crítica, não tem debate, 

não se discute. 

Entrevistadora: E os crentes, e os crentes, os irmãos da Assembleia, eles assim se deixam 

influenciar pelo telejornal, você acha acredita que o telejornal é capaz de influenciar a 

posição, a postura dos crentes? 

Entrevistada: Oh! Infelizmente sim, porque é é muitos crentes também acabam sendo 

alienados, não procuram buscar outras coisas, não procuram se discutir entender, entendeu?! 

Assim... então, infelizmente muitos cristãos também, infelizmente eu digo porque a gente vê 

muitas das vezes na igreja que aquilo que tá lá que é é, disse lá que é bom fazer que é bom 

usar, acaba se refletindo muito grandemente na igreja, porque também as pessoas não tão 

buscando esse conhecimento, na verdade esse olhar crítico em poder olhar, isso é tão grave 

que é por isso também que muitos cristãos acabam sendo enganados até em áreas de de...na 

parte da bíblia, na parte de alguns ensinamentos porque não procuram olhar será que aquilo 

que tá, será que aquilo que o pastor falou é realmente, será que tá condizente com a palavra de 

Deus. Então, eu acho isso porque muitas pessoas também acabam tendo a visão errada de 

formas de interpretar e acabam, e infelizmente também são influenciadas e muito porque eu 

tenho conversado com muitos cristãos da igreja e muitos eu vejo no facebook, por exemplo, 

muitos cristãos compartilhando, não conhecem ali a verdade, não entendendo então que... 

compartilhando que o juiz tal, borá orar pelo juiz tal, sendo que aquele juiz é corrupto, tá 

sendo vendido, eles não procuram ver, mas porque a grande massa ali tá falando, eles também 

têm essa mesma visão, fica falando mal de tal partido de tal ali mas não tem aquela visão de 

que porque como cristão não vamos orar, porque todos deveriam ser julgados, não tem eu 

tenho visto isso, às vezes eu fico triste porque até os irmãos até pastores, pessoas assim que 

deveriam tá ali pra pelo menos mostrar pras pessoas gente bora olhar direito essa história, 

então eu vejo compartilhando e falando e fazendo comentários, aquilo ali também vai 

influenciar outros, então infelizmente... muitos líderes, muitos líderes.  

Entrevistadora: Então assim, você nem confia em tudo, nas notícias de jornais, em todas? 

Entrevistada: Não, não, não. Algum, até quando eu, eu gosto muito de pesquisar, sempre 

quando tenho alguma dúvida eu pesquiso no Google, eu tenho isso, só que não é todas as 

fontes que eu acredito, sempre eu observo quem é que tá falando. 

Entrevistadora: Então você compara o que passou na televisão, você assistiu ali, mas você 

num fica somente limitada àquela coisa que passou no telejornal, você procura em outras 

fontes comparar com aquilo? 
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Entrevistada: Isso e também é porque assim eu tenho uma facilidade muito grande de ouvir 

uma coisa aqui e lembrar daquilo ali por muito tempo. Então eu ouvi alguém ali conversando 

sobre o que tá acontecendo lá na economia lá fora, então aquilo ali já gravei na minha mente, 

aí eu ouço aquilo ali, então eu vou anexando aquilo na minha mente e vou dizendo não isso 

aqui não condiz, aí às vezes eu procuro ali, mas quando eu vou pesquisar alguma coisa nunca 

vou na primeira coisa que eu acho e digo não isso aqui tá certo, eu procuro uma fonte mais 

confiável, sempre questionar, eu acho que a gente deve fazer isso. 

Entrevistadora: Então assim, você acha que o telejornal ele contribui, ou sei lá, assim ele 

pode assistir telejornal para a vida social é bom ou ruim? Para a vida fora do ambiente da 

igreja, pra profissão, no ambiente profissional, fora do ambiente da igreja, ou no próprio 

ambiente da igreja? 

Entrevistada: Olha, eu acredito assim, que alguns telejornais é, tudo assim porque, mas hoje 

em dia tá muito diferente, bora falar assim...isso antes dessa tal crise, antes de 2015 na 

verdade, antes da atual presidente ser reeleita até então, eu acredito, porque eu assistir, eu 

sempre assistia, alguns telejornais não, tipo assim muito regional eu nun gostava de assistir, 

alguns telejornais por exemplo, pode falar os nomes? Na Band, Cidade Alerta, na Record 

também que tem Cidade Alerta é na Record, eu num gosto de assistir que tem esses 

programas que é tipo telejornal de investigação, eles passam em uns horários, seis horas, 

cinco horas da tarde, quatro horas da tarde que qualquer pessoa pode assistir e eles mostram 

demais a violência, então esses aí eu nem paro pra assistir porque eles mostram mesmo ali e 

contam aquele enredo, alguns jornais, por exemplo, o da Record, eu não gosto muito do 

jornalismo da Record porque eu acho que eles são muito enrolados, eles demoram muito às 

vezes quando vai falar uma notícia é pra ter ibope, eles ficam mastigando, mastigando, num 

gosto muito. O da Band, da SBT e o da Globo, eu acho que sim, eles passam notícias boas, 

agora atualmente é que tá mudado um pouco isso. 

Entrevistadora: No campo da política né? 

Entrevistada: Na política. Mas eles tão dando tanta ênfase a isso, que eu acho que eles estão 

prejudicando essa questão social né, mas eu acredito que assim, na verdade a gente tem que 

saber que nem tudo ali, tem coisas que eu num concordava e aí eu tirava, mudava de canal. 

Mas eles passam, por exemplo, tem jornalismo ali que fala sobre emprego, então eu acredito. 

Então tem jornalismos, os que passam de manhã geralmente são os melhores se a gente for 

prestar atenção, os de manhã cedinho eles realmente tem essa visão mesmo de mostrar uma 

visão mais geral, então eu acredito que dependendo também porque nem é tudo que passa lá, 

às vezes lá eles vão defender a questão do candomblé, vão defender a questão do 

homossexualismo, dessa questão de mostrar que as pessoas são homofóbicas, então a gente 

tem que ter cuidado na verdade, tem coisas que eu acredito que não, eu acredito que em parte 

eles têm esse papel da casa do social, é isso que você quer dizer? De informar sim, mas eu 

assistia num jornal, assistia em outro, geralmente eles repetem, mas a gente vê uma diferença, 

mas acredito que tem essa diferença. 

Entrevistadora: E você acha assim que os jornais eles mostram... como você falou aí em 

questões de morais, essas notícias de imoralidades que são apresentadas no jornal, de certa 

forma, elas parecem ser tendenciosas, é isso que você quer me dizer, por exemplo, a questão 

que você falou da política, da corrupção, ou quando vai discutir a questão do 

homossexualismo... 

Entrevistada: É que por um tempo se falava tanto disso, tanto... tentando mostrar aí eles... 

Entrevistadora: Como se eles se posicionassem a favor ou contra alguma postura? 

Entrevistada: É. Eles infelizmente se for parar mesmo pra pensar, eles sempre são muito, 

infelizmente eles tentam alienar né, mas não tem jeito, por exemplo, porque quando no Brasil 

tava muito essa discussão sobre homossexualismo, aí eles mostravam muito a favor dos 

homossexuais, então eles as vezes mostravam muito a favor dos homossexuais. 
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Entrevistadora: No telejornal? 

Entrevistada: Nos telejornais também. 

Entrevistadora: E você percebeu isso em algum telejornal específico? 

Entrevistada: Infelizmente nos da Globo geralmente eles são mais tendenciosos, eles são 

porque, por exemplo, às vezes,  até porque existe.. tudo tá aí muito interligado, infelizmente a 

gente sabe que algumas emissoras são mais... bora dizer mais contra os crentes né, então 

acabam sempre dando mais ênfase ao homossexualismo, a tudo que vai contra os cristãos. Na 

vez mesmo que tava tendo a discussão sobre o homossexualismo, eles mostravam muito 

jornalismos sobre violências contra os homossexuais como se aquilo fosse... nossa! Todos os 

homossexuais do Brasil tão sendo mortos, ameaçados, então tem que ter mesmo essa lei, tem 

que aprovar, sendo que na verdade não é aquilo né, então eles acabam realmente, eles são 

muito parciais. 

Entrevistadora: Então você acha que existe mesmo um embate entre a moral cristã, o 

moralismo cristão e a mídia? 

Entrevistada: Existe, com certeza! Porque se a gente for olhar, na verdade, aquilo que a 

bíblia tem como moral é aquilo que a sociedade também... onde existem as bases moral. Só 

que hoje em dia, eles estão tentando, a mídia, a mídia toda, que o moral é imoral e que o 

imoral é moral, então o que é certo antes agora é errado e que é errado antes agora é certo, a 

gente vê nas novelas, por exemplo, infelizmente, infelizmente não que eu não tenho nada a 

ver com ela, mas a Globo sempre ela tem mais esse papel, quando eles querem você pode vê, 

sempre nas novelas da Globo tem que ter um homossexual, tem que ter a lésbica e cada vez 

mais a gente foi piorando porque já teve até ato, lá nas novelas, ato sexual né, atos... que só 

um idiota pra não entender que tá tendo, beijos, e eles mostram isso, então as novelas às vezes 

até aqui na classificação diz... mas eles sempre mostram muita imoralidade. Uma coisa que eu 

vejo muito na televisão é assim que hoje tudo, vai vender um esmalte, tem que ter uma mulher 

quase nua, vai vender cerveja, cerveja é claro tem que ter uma mulher quase nua né, então há 

imoralidade... 

Entrevistadora: E o telejornal? Você acha que o telejornal também se posiciona assim, de 

certa forma, ou eles são mais imparciais, eles são mais neutros nessa relação, ou você acha 

que não, que realmente, porque assim o jornal ele busca informar, mas quando ele traz a 

informação, você acha que a escolha da informação que traz é tendenciosa, você acha que é 

parcial e não imparcial...  

Entrevistada: Muitas das vezes sim, muitas das vezes sim, a questão da... de, por exemplo, 

quando eu assisto um jornal, assim ele até porque pelo jeito que as pessoas falam né, os 

jornalistas, a postura deles, essa postura é moral, você vê né, a roupa que eles usam não 

transmitem isso sabe, mas muita das vezes, por exemplo, quando chega no período de 

carnaval, eles mostram lá, mostram aquilo tudo, agora eu não vejo na questão, eles mostram a 

imoralidade... 

Entrevistadora: Mas o que seria a imoralidade? Bora dar um exemplo aqui pra ficar claro. O 

que seria imoralidade? 

Entrevistada: Imoralidade é aquilo que vai contra o moral né, por exemplo, uma coisa 

imoral, roubar, uma mulher que se mostra ou um homem que se mostra despido, com pouca 

roupa, que vai incitar na pessoa o desejo de querer ter, então isso também é imoral, a 

sexualidade, nesse jeito como eles mostram, muito promiscua assim é imoral, então eu acho 

que pra mim, assim que a gente vê, a mídia, não sei se o telejornal, mas a mídia busca muito 

essa questão da imoralidade sexual. Só que tem assim, por exemplo, na discussão do 

homossexual, do homossexualismo, eles mostram porque assim a lei tá cobrindo todo mundo, 

protege qualquer pessoa, só que quando você vê, nas vezes que tem, por exemplo, a 

caminhada lá... a parada gay, eles mostram tudo aquilo, eles dão ênfase, eles abrem pra aquilo 
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ali, mostram tudo não rebatem nada, então aquilo ali acaba mostrando pras pessoas como se 

aquilo ali fosse certo né, então acaba assim... você num vê dando ênfase para... 

Entrevistadora: Você acha que, vamos para um jornal, por exemplo, Jornal Nacional, 

quando mostra a parada gay você acha que eles dão ênfase naquela parada gay, naquele 

evento como uma coisa que seria... como é que eles mostram? 

Entrevistada: Eles falam aparentemente é como pra mostrar uma parte cultural, a 

movimentação deles, a liberdade de expressão, só que como a gente num vê eles divulgando 

todas as outras marchas e todas as outras paradas, então acaba que quem não olha mais pra 

nada, só assiste televisão só vê aquilo ali vai acabar se interessando e achando legal aquilo ali. 

Aí, carnaval, eles têm horário, abre horário ao vivo pra mostrar o carnaval e o carnaval é uma 

das festas mais promíscuas que é imoralidade pura, então quando eles mostram aquilo ali e às 

vezes até chama vem pro carnaval, vem pra aqui, vem pra festa, eles abrem esses horários, 

então nesses momentos eles acabam incitando. Agora sim é uma coisa que não é tão a mostra 

porque eles ainda, ainda tem uma preocupação de não mostrar dessa forma entendeu?! Porque 

quem mais assiste os jornais são muitas das vezes pessoas mais idosas entendeu?! Eles têm 

respeito. 

Entrevistadora: Você acha que os jovens não assistem os jornais? Você acha, tem essa ideia? 

Entrevistada: Não, não, eu acredito não, que tem jovens que assistem, até porque eu assisto 

jornal, eu acredito que tem jovens que assistem, mas não é a grande maioria, na verdade, 

pessoas, se você for olhar, jovens que é muito descolado, que gosta muito da bagunça, da 

zoeira, não liga muito pra jornal não. Porque justamente eles querem mais saber de outras 

coisas, então eu acho que depende muito da cabeça da pessoa né, de cada pessoa. 

Entrevistadora: Você acha que o telejornal seria um meio pertinente para tratar de moral, de 

morais, de posturas morais, de boa conduta? 

Entrevistada: Com certeza! Até porque muitas vezes eles mostram isso, eles mostram assim, 

o que tal país faz, mostra como que é, às vezes eles falam sobre isso ainda, alguns jornais 

falam sobre a questão do cuidado com o meio ambiente né, não jogar o lixo na rua, só que 

infelizmente pelo andar que vai a carruagem, eu acho que isso não vai segui, porque eu acho 

que cada vez mais alguns canais, algumas pessoas até né que não faziam tal coisa tão fazendo 

então eu acho que vai chegar o ponto que a gente não vai ver tanto, mas eles mostram coisa 

sobre moral, eu acredito que ainda, só que eu acho que hoje a gente tá tão sufocado que eles 

buscam maneira de mostrar mais nada né, mas eles mostram às vezes né uma escola que ali os 

alunos estão sendo educados, que ali tem a questão da limpeza, eu acho que de forma sutil 

eles mostram também um pouco dessa questão como é bom ser moral, né isso? 

Entrevistadora: Então me diz assim, exemplos de notícias que abordam a imoralidade no 

caso nos telejornais que eles trazem a imoralidade e que às vezes influenciam as pessoas a 

acharem aquilo como normal? Você falou da parada gay, do homossexualismo, o carnaval... 

Entrevistada: Esses outros telejornais que eu falei, que não são da Globo, mas os que passam 

na Record, por exemplo, aqui na região a gente tem acesso ao Bocão, lá em casa nem pega 

isso graças a Deus, mas as pessoas que assistem e muitas crianças, eu trabalho numa escola 

que tem muitas crianças que são de uma área periférica, então a gente vê que muitas coisas 

que eles veem lá naquele jornal eles acabam fazendo porque é um jornal que mostra muita 

briga, mostra briga mesmo, e tem um momento que é nun sei o que lá do bafafá, mostra lá a 

briga, se a pessoa morreu matou ali, eles mostram o corpo só com uma tachinha em cima, dá 

pra ver tudo. 

Entrevistadora: Você acha que isso incentiva né? 

Entrevistada: Com certeza. Eu digo isso, apesar que hoje é muita a música, mas é claro que 

aqui... imagine, meio dia, meio dia a televisão tá ligada qualquer criança num vai assistir, 

então imagina uma criança ali assistindo aquele telejornal ali, aquele jornal, aquele negócio no 

horário desse, e mostrando contando a história detalhada de como foi a morte, como foi a 
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perseguição, como é que foi ali na cabeça deles porque a discussão deles não é discussão de 

mostrar assim questionar se aquilo é certo ou se é errado e dizer depois que aquilo não é bom, 

eles só mostram ali a notícia, aí cá quem tá assistindo que faça a escolha, uma criança que tá 

em formação assiste uma coisa dessa, vai entender o que de uma coisa dessa, vai acabar sendo 

incitado e assim eu não gosto de assistir porque quando eu assistia eu tinha raiva, eu achava 

que quem fez isso tinha que morrer, então incita o ódio, incita a raiva, incita a vingança, então 

eles são imorais, porque eles mostram aquilo de tal forma como não existe certo ou errado que 

infelizmente as pessoas que assistem ali vão acabar fazendo porque muitas das vezes no 

momento ali eu vi ali, vou fazer e até aprende um jeito novo de fazer e eu te digo isso porque 

eu trabalho numa escola, como eu já disse, municipal, ensino fundamental I e os meninos são 

tão violentos, meninos e meninas sabe?! Crianças de 11 anos que se deixar... que se pegar 

uma briga é capaz de matar um ao outro, meninas que mostram seu corpo, já querem namorar 

e tudo mais e eles aprendem isso como? infelizmente, eles não tem acesso muita das vezes 

aquele jornal, eles assistem esses jornais aqui regional, regional assim da Bahia, e que mostra 

tão terrível aquelas coisas e eles gostam... Se liga Bocão, é que eu nem, na Record eu nem sei 

mais, tem tanto tempo que eu não assisto... SBT em num vejo passando essas coisas, é mais 

na Band e Record que mostra assim oh, conta a história em detalhes e se você for ver, por 

exemplo, naquela, quando uma pessoa resolve, na vez que aquele menino lá no Rio de Janeiro 

entrou numa escola lá e matou um monte de criança no Realengo, ele assistiu um filme, ele 

assistiu uma coisa e ali ele viu oh e pegou a ideia. A pessoa então, eles acabam incentivando a 

imoralidade porque aí as pessoas veem aquilo ali e veem aí tem que se vingar mesmo, merecia 

morrer, então e acaba incitando o ódio desse jeito. 

Entrevistadora: Então o telejornal é capaz de influenciar, ele influencia na sociedade. E 

influencia no crente, você já falou, mas nessa questão da violência?  

Entrevistada: Oh eu acho assim, o melhor nesse caso desses telejornais que eu tou te falando 

aí  é melhor nem assistir, porque quando eu assistia. Uma vez eu ouvi uma notícia de um cara 

que tinha estuprado uma criança, um bebê com um cabo de vassoura, ah meu Deus na hora 

me deu tanta raiva que se eu pudesse, naquele momento que eu assisti, se eu tivesse pego 

aquele homem acho eu matava aquele homem, então eu resolvi não assisti mais porque 

quando eu assistia eu acabava ficando, eu tava ficando insensível porque eu via isso, então o 

crente quando vê muito aquilo acaba ficando insensível a dor, insensível a perder a compaixão 

porque quando é realmente do jeito que eles mostram, você acha que aquele que matou 

realmente tem que morrer, ele não merece salvação. Então acaba, é prejudicial, infelizmente, 

infelizmente muitos crentes porque, infelizmente, eu tenho visto crentes que são vingativos, 

crentes que são vingativos, crentes que se deixar né. 

Entrevistadora: Você acha assim que depois que a igreja liberou assim, porque antes não era 

permitido nem ter TV em casa, nem ter, nem assistir nem ter. Então assim, depois que liberou 

você assistir TV, porque assim hoje tudo é lícito, o crente que decide se ele vai assistir se ele 

não vai assistir, ele vai escolher o programa que ele vai assistir, o jornal, não tem uma cartilha 

na igreja pra determinar se vai assistir se não vai assistir, então depois que deu essa liberdade 

ao crente pra ter acesso a televisão você acha que isso afetou os costumes o comportamento 

do crente ou da igreja, a postura da igreja? 

Entrevistada: Oh, eu acredito que sim sabe porque, porque... é assim nós que somos cristãos 

a gente num é desse mundo, claro, a gente num é desse mundo então é extraterrestre, mas eu 

num vivo pra viver aqui, eu vivo pra Cristo, infelizmente essas coisas me afastam de Cristo, 

me afasta, eu te digo porque muitas das vezes. 

Entrevistadora: Você diz que assistir a televisão te afasta de Cristo? 

Entrevistada: Afasta, porque quantas das vezes que a gente tem facilidade em um jogo que 

eles abordam, a gente fica duas horas assistindo a um filme, quando a gente começa a ler a 

bíblia dá canseira, dá sono, a gente não consegue, a gente tá com a mente tão lá, então nos 
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afasta de Cristo. Eu acho assim, a questão foi o seguinte, antes proibia, era do diabo, socorro, 

depois que liberou, mas não acaba,e sabe qual é o problema, bora dizer que eu só diga que em 

minha vida vou assistir somente o jornal, o problema, no jornal tudo bem, mas e no intervalo 

do jornal que passa uma propaganda que me incita eu vou acabar sendo influenciado, passa a 

propaganda da novela... passa a propaganda de uma cerveja lá, não que eu vou querer uma 

cerveja, mas tudo como você vê sempre tem que ter uma mulher, a desvalorização da mulher 

na verdade, tudo tem que ter uma mulher de calcinha e sutiã, a imagem que eles mostram e tu 

acha o quê que quem faz TV, os produtores, eles querem fazer uma coisa pra não te 

conquistar eles vai fazer uma coisa atrativa, pra incentivar quem for e isso é tão assim, que 

muitas das vezes eles põem lá até um programazinho de crente, a Globo fez tem... o Festival 

Promessas que passa lá, aí os crentes falam oh agora a Globo é de Deus, vou assistir.  

Entrevistadora: Ela também divulga nos telejornais as marchas, as marchas de Silas, não é 

todas, no Rio de janeiro, depende, algumas. 

Entrevistada: Depende né, infelizmente até Silas e outros aí, pra mim já caíram no meu 

conceito, porque acabaram se influenciando também. Então, infelizmente a mídia ela é 

totalmente influenciadora e ter liberado, eu acredito que assim não ter liberado também, a 

televisão é do diabo? Não é do diabo, não é. A internet, porque hoje na verdade nem é tanto a 

televisão, mas agora é a internet, a internet, o youtube, o facebook, o whatsapp é do diabo, é o 

whatsapp que separa os casamentos, não, não é, porque tudo na verdade é o seguinte, é porque 

nós cristãos é que temos, que perdemos um pouco as nossas características, o que eu tava 

falando com meu marido nessa semana, a gente vive sem comer? A gente vive sem beber 

água? E porque a gente vive sem comer a palavra de Deus e sem orar? Porque ler a palavra de 

Deus e orar, é como pão e água, imagine quantos crentes estão raquíticos ou então estão 

obesos né, porque tão comendo as porcarias assistindo televisão, então a gente tem que ter 

cuidado porque às vezes até os programas que passam na televisão que são de cristãos são 

programas que não são ali, eles também são influenciados, então a gente tem que tomar 

cuidado, eu vou deixar de assistir, eu vou dizer que eu não vou assistir, assisto, assisto filmes, 

assisto filmes, assisto alguns programas de entretenimento, agora eu não fico o tempo todo 

ali, às vezes eu tiro, às vezes quando não concordo eu mudo, eu desligo, então eu tenho essa 

coisa né. Então, mas infelizmente prejudicou, prejudicou sabe?! Mas na verdade eles 

liberaram, porque viram que não tinham o porquê né, mas infelizmente, porque as pessoas não 

têm sabido usar. 

Entrevistadora: A igreja discute? Porque eu nunca mais vim aqui na igreja, eu nunca mais 

frequentei aqui. A igreja de você frequenta aqui no Bairro Novo agora, você frequentava antes 

e agora tá um tempo aqui, e a igreja que seu esposo dirige lá como presbítero, vocês chegam a 

discutir essa questão do uso da TV ou do telejornal ou das notícias que passam? Há uma 

discussão sobre isso?  

Entrevistada: Infelizmente eu não vejo uma discussão sobre isso não, que na verdade, 

infelizmente, não tem, eu não vejo. 

Entrevistadora: Você acha que seria necessário esse tipo de?  

Entrevistada: É necessário a gente falar sobre, na verdade é ter o cuidado porque a bíblia nos 

alerta né, Jesus nos alerta né, que só de olhar pra uma coisa e cobiçar a gente já tá pecando né, 

então deveria na verdade, infelizmente a igreja muitas das vezes acaba focando em certos 

assuntos e acaba esquecendo de falar de outros que são importantes, infelizmente, é o que eu 

tenho visto nas igrejas. 

Entrevistadora: Sua mãe tava falando que hoje o pastor chegou na igreja falando da questão 

dessa crise política né... 

Entrevistada: Isso, mas a fala dele é de quem foi influenciado porque ele fala nesse sentido, 

porque assim, nós temos que orar pelo Brasil, temos que orar, temos que orar pra que acabe 

com a corrupção, temos que orar, só que eu também tenho que saber que eu como cristão 
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conhecedor da palavra de Deus tenho que ter uma coisa em mente, tudo isso que tá 

acontecendo aí, é na verdade porque Jesus tá voltando, tá tudo condizente com a palavra de 

Deus, essas crises, só que a gente pensava que a gente tinha que agir de forma diferente, mas 

tudo isso ai, olha a miséria como tá vindo, a crise, isso é um tipo de guerra que a gente vê, 

então tudo isso ai, que o mundo tá cada vez mais se definhando, cada vez mais imoral, você 

pode vê cada vez mais a família tem sido destruindo, não tem se dado muito, tem até tentado 

tirar a questão do nome de mãe e de pai e muitas outras coisas, o mundo tá indo nessa 

contramão, infelizmente muitos pastores tão indo na mesma conversa de que a... não é uma 

conversa imparcial que mostre pra igreja a situação nesse todo, aí fala, mas ele fala disso, mas 

também que ele acha que tem que derrubar Dilma, derrubar o PT porque o PT é do diabo, tem 

crente que diz isso, só que no PT também tem pessoas que são cristãs, como também no PT 

tem gente do candomblé, do espiritismo, gente imoral, gente, tem tudo, mas em todos os 

lugares tem tudo isso. Mas infelizmente também é uma fala nesse sentido, também é uma 

fala... 

Entrevistadora: É uma fala que tá fazendo coro ao que os telejornais falam...  

Entrevistada: A essas grandes porque alguns outros telejornais que eu não tenho acesso... 

Entrevistadora: Quais são os que mais tão batendo assim, que tu tens acesso? 

Entrevistada: A Globo, a Globo ela tem... Jornal Nacional, Jornal Hoje, o de de manhã eu 

não assisto não, eu nem na verdade não tenho assistido mais, porque às vezes eu tou lá, meu 

marido começa a assistir eu digo, eu saio de perto pra eu não ficar nervosa, pra eu não pedir 

pra ele tirar porque eu vou comentar, ele é mais quietinho e eu sou mais zadenta, aí eu saio de 

perto porque eu tenho visto o da Band ele fala dá a notícia assim como um todo, mas não 

foca, não tem toda essa, essa, não foca tanto assim, a SBT também fala, mas a que mais tem, 

que tava assim incitava, tentava incitar o ódio ao PT, o ódio a Dilma, eles tem, se você 

observar até na forma como os jornalistas falam o Wilian Bonner, o jeito como eles dão 

ênfase no Fantástico, como eles dão aquela força ali, tudo aquilo, como aquilo a pessoa que tá 

assistindo. Uma pessoa que não tem assim meu Deus, que num tem uma visão assim ampla 

sabe na hora acredita mesmo, acredita, então infelizmente o que eu tanto via só que eu não 

concordava que a Globo é um lixo tóxico, confirmei que é verdade. 

Entrevistadora: Tem mais alguma coisa que você queira comentar das questões dos 

telejornais, o que é que você... a questão da imoralidade ou do moral, porque as pessoas falam 

muito assim, ah porque eu não assisto novela, a novela é imoral, a novela tem muita coisa que 

perverte, é muito explicito a imoralidade, mas a imoralidade como você tá falando, tá 

colocando ela num tá explícita, ela num é visível, ela tá infiltrada no discurso. 

Entrevistada: E tem em todo lugar, infelizmente tá em todo lugar, aí você ver que as novelas 

que fazem de crianças no SBT eu acho que é imoral porque mostra pra uma criança que tem 

que ter namorado. Eu não concordo com isso, é imoral também, porque na verdade não tem 

pra onde você correr, as propagandas, tá bom, tá tudo moral, tá tudo certinho, mas e as 

propagandas, as propagandas que passam lá dos comerciais, vai vender um carro tem lá 

aquela coisa, aí é dia dos namorados tem lá como no ano passado no dia dos namorados se eu 

não me engano foi o boticário que fez um comercial que tinha lá os casais de homem com 

homem, mulher com mulher e tudo quanto era disgrama lá de casal, aquilo ali vai mostrar o 

quê, que tudo é normal né, vai mostrar o quê, que tudo é normal, como se fosse totalmente 

natural. Você vê desenhos, desenhos que incitam a violência, então infelizmente. 

Entrevistadora: E o jornalismo, você acha que o jornalismo tá nessa mesma linha de mostrar 

coisas imorais como normal? 

Entrevistada: É quando eles querem, eles têm esse poder na verdade né, porque assim como 

são pessoas que tem uma postura boa que ninguém vê falando mal, eles têm uma visão nesse 

sentido entendeu?! Como é que eu posso dizer, eles têm uma visão nesse sentido, verídica, 

mas tem uma palavrinha né..., mas a visão deles como se fossem pessoas corretas, pessoas 
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morais né, pessoas que não fazem nada de errado, então eles têm essa visão, o jornalismo 

também ele carrega esse peso, de responsabilidade, de imparcialidade, então a gente acaba às 

vezes sendo confundidos, que realmente em muitas coisas eles são imparciais, mas em outras 

eles não são. 

Entrevistadora: Principalmente nas quais que eles não são imparciais? Você observa nas 

últimas notícias. 

Entrevistada: Assim o que eu tenho observado é nessa parte da crise política. Eles têm esse 

poder de dizer o que é imoral e dizer ser moral, eles têm por causa dessa carga que eles 

carregam, esse peso tá entendendo?! É como assim bora dizer o papa, o papa é uma pessoa 

certa ali, então às vezes qualquer coisa que ele falar, todos ou a maioria das pessoas vão ter 

como verdade, uma autoridade né. 

Entrevistadora: O discurso da autoridade 

Entrevistada: Então os jornalistas também, eles também têm. 

Entrevistadora: Só quero lhe agradecer, encerramos. 

 

 

2. FAMÍLIA GOMES (G) 

 

 
 G2 G4 G3 

Idade 56 anos 22 anos 23 anos 

Escolaridade 4ª série do Ensino 

Fundamental.  

Cursa 3º ano do Ensino Médio no 

Colégio Estadual Princesa Isabel. 

Cursa 2º ano do Ensino 

Médio no Colégio Estadual 

Princesa Isabel.  

Ocupação Dona de casa, faz acarajé 

e costura. 

Auxiliar administrativa na SOU 

RH – empresa de recursos 

humanos.  

Repositor de prateleiras num 

supermercado do bairro. 

Endereço Bairro Cidade Nova, 

Salvador. 

Bairro Cidade Nova, Salvador. Bairro Cidade Nova, 

Salvador. 

Estado Civil  Casada  Casada. 6 anos com G3, 3 de 

casados oficialmente.  

Casado. 6 anos, 3 anos 

oficializado. 

Filhos  3 filhos: com 28, 25 e 23 

anos.  

1 filha de 4 anos 1 filha de 4 anos 

Tempo de 

Igreja 

45 anos  6 anos  Sempre, apesar de ter alguns 

períodos da adolescência fora 

da igreja e/ou na Batista. 

Função ou 

cargo na 

igreja 

Coordenadora do círculo 

de oração e do grupo de 

senhoras (grupo de 

louvor). 

Regente de grupo musical de 

adolescentes, canta no grupo das 

mulheres casadas e no coral, 

ajuda grupo de coreografia.  

Músico de um conjunto 

(banda) da igreja. 

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE G2 

 

Entrevistadora: Hoje dia 11 de agosto de 2016 estamos gravando mais uma entrevista para a 

nossa pesquisa “Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém: os efeitos de sentido da 

midiatização na religiosidade pentecostal brasileira”. Então, vamos começar.  

Entrevistadora: Idade? 

Entrevistada: 56 anos. 

Entrevistadora: A senhora estudou? 

Entrevistada: Estudei até a 4ª série. 

Entrevistadora: Aqui mesmo em Salvador? 

Entrevistada: Sim. 
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Entrevistadora: Sempre morou aqui em Salvador? 

Entrevistada: Não. Eu era de... eu sou de Alagoas, aí passei de lá pra morar em Paulo 

Afonso. 

Entrevistadora: Morava em Maceió mesmo? 

Entrevistada: Morava. Fui morar em Paulo Afonso, lá em Paulo Afonso eu aceitei Jesus.  

Entrevistadora: Em que ano aceitou a Jesus? 

Entrevistada: Olha, mais ou menos, não lembro não. 

Entrevistadora: Tem quanto tempo? 

Entrevistada: Tem 45 anos. 

Entrevistadora: Na Assembleia de Deus? 

Entrevistada: Sempre na Assembleia de Deus. 

Entrevistadora: Sempre na Assembleia de Deus? 

Entrevistada: Aceitei na Assembleia de Deus e continuo até hoje. 

Entrevistadora: De Paulo Afonso veio pra Salvador, a senhora lembra o ano que veio pra 

Salvador? 

Entrevistada: Com um mês que tinha aceitado a Jesus em Paulo Afonso eu vim pra aqui pra 

Salvador, então continuei a minha fé aqui em Salvador, mais ou menos uns 45 anos que eu 

tou aqui.  

Entrevistadora: Já veio morando aqui em Cidade Nova? 

Entrevistada: Não, eu fui morar em São Caetano. Frequentei lá, depois vim praqui, agora 

aqui tem 23 anos que moro aqui na Cidade Nova. 

Entrevistadora: Frequenta a Assembleia daqui, da Adesal ou Ceadeb? 

Entrevistada: Adesal. Rua 7 de setembro. 

Entrevistadora: Qual sua ocupação principal hoje? 

Entrevistada: Tanta coisa. Dona de casa, faço acarajé, costura.  

Entrevistadora: Estado Civil? 

Entrevistada: Casada. 

Entrevistadora: O esposo é da Assembleia de Deus? 

Entrevistada: É da Assembleia também. 

Entrevistadora: Quantos filhos? 

Entrevistada: 3.  

Entrevistadora: Todos da Assembleia de Deus? 

Entrevistada: Todos da Assembleia de Deus. 

Entrevistadora: Quantos anos os meninos? 

Entrevistada: Uma tem 28, outra 25, e o caçula vai fazer 24.  

Entrevistadora: Todos três na Assembleia de Deus? 

Entrevistada: Todos três na Assembleia de Deus. Minha filha é uma missionária e a outra foi 

também pra ser missionária, duas missionárias e outro tá querendo ir também. 

Entrevistadora: As meninas tão fazendo missão? 

Entrevistada: Tão fazendo missão em Mato Grosso. Todas duas. 

Entrevistadora: Estão gostando de lá? 

Entrevistada: Ótimo. Todo dia falam. 

Entrevistadora: Tão em um seminário ou pela igreja que tão fazendo? 

Entrevistada: É pela igreja que elas tão fazendo, que o esposo dela estudou teologia e ele dá 

aula de teologia lá também, estão seguindo junto com ele. 

Entrevistadora: Todas duas são casadas? 

Entrevistada: Não, uma é casada e a outra é solteira. 

Entrevistadora: É casada com um pastor? 

Entrevistada: É pastor. Todos da Assembleia lá  

Entrevistadora: A senhora nasceu em família evangélica? 
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Entrevistada: Não, eu aceitei a Jesus com 10 anos de idade. 

Entrevistadora: A senhora lembra como foi pra igreja? 

Entrevistada: Foi o seguinte, eu era paralítica.  

Entrevistadora: A senhora não andava? Nasceu assim? 

Entrevistada: Não andava, nasci assim paralítica e fiquei muito tempo até os 10 anos eu não 

andava. Aí foi um dia que minha irmã, ela primeiro aceitou e foi pra igreja, aí nesse dia ela 

me levou. Aí pronto, fui com minha irmã pra igreja e lá aceitei a Jesus.  

Entrevistadora: A senhora lembra quantos anos sua irmã tinha? 

Entrevistada: Minha irmã tinha 30 e poucos anos, já era mais velha, era casada, tinha 

família. Ela aceitou primeiro do que a família, e eu fui e aceitei, eu não falava e nem andava. 

Entrevistadora: A senhora usava cadeira de rodas? 

Entrevistada: As minhas pernas, da cintura pra baixo era toda mole, então tinha que enrolar 

toda as pernas pra não ficar balançando, me levaram nos braços por que nesse tempo não 

tinha cadeira, não tinha, o povo é que tinha que carregar, botava sentada e o meu lugar de 

ficar era uma cadeira dessas de ferro no canto da casa e nesse dia aceitei a Jesus e com um 

mês depois que aceitei Jesus, fui curada. Eu não aceitei a Jesus porque sabia que Jesus ia 

curar, como hoje todo mundo vai atrás de cura, eu fui porque queria, disseram “Jesus salva” 

eu disse “eu quero ser salva, tou sofrendo, vou pro céu”, entendeu? E pronto, não foi com o 

objetivo de ficar curada, mas chegando lá, aceitando a Jesus e vindo pra casa, um mês depois 

eu falei e andei, aí pronto desse tempo em diante nada fez me afastar, tá entendendo, da 

presença de Deus e continuei minha jornada na Assembleia de Deus e até hoje eu tou.  

Entrevistadora: E seus pais? 

Entrevistada: A minha mãe era católica terrível, não queria nem saber falar de crente e 

depois que eu, mesmo assim, aceitando a Jesus e sendo curada, ela me botou pra rua, ela não 

me quis dentro de casa porque era crente e pra ela, pra esse povo que era católico nesse 

tempo, achava que crente tinha o livro da capa preta e de madrugada subia pelas paredes, 

então virava bicho, ela pensava que era assim então não me quis dentro de casa. 

Entrevistadora: E a senhora foi morar com quem? 

Entrevistada: Eu fui morar na casa da minha irmã. No começo, no dia que ela me botou pra 

fora, eu sai, me levaram mesmo assim doente, me tiraram de casa porque ela queria me matar 

mesmo, aí me tiraram de casa, me botaram na casa da moça vizinha, aí depois essa minha 

irmã veio me buscar e eu fui morar na casa dela, e continuei, aí foi quando eu vim pra cá pra 

Salvador e continuei aqui e aqui Deus fez alguns milagres na minha vida. 

Entrevistadora: A senhora é da Assembleia de Deus desde os 10 anos de vida, então a 

senhora é pentecostal? É diferente ser pentecostal, como não frequentou outras denominações, 

a senhora acha que ser pentecostal é diferente? 

Entrevistada: Sou pentecostal. Frequentar a gente visita, eu mesma assim no círculo de 

oração, como eu trabalho com o círculo de oração, então eu visito, vou pregar em outras 

igrejas, vou em todas, mas eu não acho assim, a Assembleia de Deus tem uma grande 

diferença das outras que hoje tem muitas coisas moderno né, só modernidade que tá 

acontecendo, mas a Assembleia de Deus tem uma doutrina que, eu digo assim, que eu aprendi 

na minha mocidade eu trago até hoje, porque uma coisa que a gente aprende não pode 

esquecer, mas eu digo uma coisa a você, diferente não é porque o Deus é o mesmo entendeu? 

Só o modo de se vestir que muda muita coisa, mas pra mim não é. 

Entrevistadora: Está todo mundo na Assembleia né. Sua menina já tem filho? 

Entrevistada: Minha filha mais velha tem uma menina, tem uma de 2 aninhos. A outra não 

casou ainda não... 

Entrevistadora: A senhora desempenha alguma atividade na igreja? Já me disse que é 

dirigente do círculo de oração? 
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Entrevistada: Coordenação do círculo de oração. Faço visita nos lares, trabalho com visitas, 

trabalho na coordenação de senhoras também, círculo de oração uma coordenação, senhoras 

outra coordenação, dois tipos de trabalho, só que é a mesma coisa só que é diferente, um é o 

grupo outro é o círculo de oração. 

Entrevistadora: Foi difícil fazer com que os filhos ficassem na igreja, foi fácil ensinar os 

meninos a permanecer na igreja? Como foi a sua condução pra educação religiosa dos filhos? 

Entrevistada: Fácil não é. Ser mãe principalmente não é fácil. Principalmente quando vai na 

área religiosa é mais difícil ainda, mas graças a Deus que meus filhos eu criei todos no 

evangelho. Só o mais novo que deu um escorrego, saiu, aí trouxe uma filha, mais uma filha e 

a esposa, mas deu um pouco de trabalho sabe, dá trabalho, ensinar filho no caminho de Deus, 

trazer a instrução, mostrar a verdade é um pouco difícil, mas graças a Deus que até aqui Deus 

me abençoou e todos estão na presença de Deus. 

Entrevistadora: É bom ter uma família crente? 

Entrevistada: É ótimo. É benção na vida, é benção, não tem coisa melhor do que ter uma 

família nos pés do Senhor. 

Entrevistadora: Tem alguma atividade que vocês fazem juntos em casa? 

Entrevistada: Nós temos a nossa oração doméstica né, a família tem a oração doméstica e na 

minha casa, dia de sexta feira, tem uma reunião com todas dirigentes pra orar em favor das 

igrejas, as dirigentes da Assembleia de Deus daqui de Cidade Nova se reúnem na minha casa 

para orar, agora a minha família nós temos um momento que a família tem que tá reunida pra 

tá orando.  

Entrevistadora: Esse momento é todo dia, diário, ou é uma vez por semana? 

Entrevistada: Não, porque oração tem que ser diária né, o doméstico é diário, ou de manhã 

ou de tarde, mas não hora que estiver todo mundo em casa a gente se reúne pra orar. É o culto 

doméstico.   

Entrevistadora: A senhora usa algum meio de comunicação? Na sua casa tem algum meio de 

comunicação. 

Entrevistada: Tem celular, tem televisão rsrsrs. Eu uso todos eles, televisão eu assisto tudo 

na televisão.  

Entrevistadora: A senhora usa televisão e celular pra quê? 

Entrevistada: Celular pra comunicação, pra uma emergência, coisa que é necessária, ter 

celular é coisa necessária, por estar longe, minha filha agora tá em Mato Grosso, eu tenho que 

ter o celular pra poder se comunicar, ter notícia, e televisão, é jornal, eu sento com minha neta 

pra assistir os desenhos pra saber o que ela tá assistindo, eu tenho que tá assistindo, gosto 

muito de filme rsrsr 

Entrevistadora: Que tipo de filme? 

Entrevistada: Ah eu gosto muito de filme de detetive entendeu? De ação. Gosto de filme de 

ação. É uma coisa que eu gostei. Quando eu aceitei a Jesus não podia, de forma alguma, então 

foi assim, mas depois de observar uma coisa porque aquela lei antigamente de que ninguém 

podia nada, a gente pode observar que com o tempo foi mudando, as pessoas que não podiam 

ter televisão, já tinham televisão, pessoas que não podiam ter rádio, já tinham rádio, a minha 

irmã era uma que não tinha nada dentro de casa, e passando o tempo ela comprou uma 

televisão, botou um rádio dentro de casa e agente foi vendo que as coisas foram mudando, não 

era bicho de sete cabeças não, ter uma televisão, tem que saber usar o que está se passando na 

televisão.  

Entrevistadora: Por que teve essa mudança? A igreja cedeu ao que as pessoas queriam, 

assistir televisão, ou a igreja reconheceu que não era uma coisa que era bíblica?  

Entrevistada: Eu acho assim que a igreja reconheceu, a igreja não cedeu, mas ela reconheceu 

que o tempo vai passando e as coisas vai né, porque o povo antigamente não tinha 

comunicação era um povo parado, era um povo que não sabia, mas depois que veio a 
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comunicação, as coisas, o povo tá mais inteligente, já aprendeu mais, entendeu? Acho que a 

igreja entendeu que precisava de uma comunicação, que precisava que o povo desenvolvesse. 

As pessoas se informassem mais, conhecessem mais as coisas, entendeu? Aí cedeu por causa 

disso, eles mesmos descobriram, acho não, eu tenho certeza, porque as palestras que a gente 

tem eles explicam sobre isso, que antigamente não podia, mas hoje pode, porque nem tudo 

que a gente vê na televisão “ah é um bicho de sete cabeças, é pecado”, não, a gente tem que 

saber o que tá assistindo. A gente não vai assistir, o crente não vai assistir um filme de sexo, 

né, aquelas coisas muito violentas que pra nós não é bem, mas vamos saber dividir o que tá 

assistindo, então não faz mal nenhum.  

Entrevistadora: Na sua casa tem quantos aparelhos? 

Entrevistada: Tem duas televisão [sic], uma fica na sala e outro no quarto que meu marido 

gosta de assistir a televisão dele rsrsr 

Entrevistadora: Como é o nome do seu marido? 

Entrevistada: Luís Roberto. 

Entrevistadora: Tem quantos anos? 

Entrevistada: Ele tem 56. É da minha idade. 

Entrevistadora: Ele gosta de assistir televisão. E é da Assembleia também? 

Entrevistada: Da Assembleia também. Ele gosta de assistir a televisão dele, ele gosta de 

jornal, ele gosta de programas evangélicos, mas ele assiste os filminhos dele também rsrsr 

Entrevistadora: E o que é que a senhora não gosta na televisão, que tipo de programa que a 

senhora acha que não é agradável, tem algum ou não? 

Entrevistada: Não, eu não tenho restrição na televisão não, às vezes eu não assisto, mas não 

tenho, porque tudo que passa é útil né, eu acho assim, a não ser, um programa que eu não 

gosto de sentar pra assistir são aqueles programas de piada, coisa assim, eu não gosto não. 

Entrevistadora: De humor? 

Entrevistada: De humor, não sou muito chegada não, mas o resto. 

Entrevistadora: E que telejornal a senhora assiste na televisão? 

Entrevistada: É no 5. É o, gosto muito daquele que passa meio dia, que passa 12 horas. O 

jornal de meio dia, o jornal a noite. 

Entrevistadora: A senhora assiste mais os jornais da Record? O de meio dia é o de 

Raimundo Varela? Da Bahia?  

Entrevistada: De Varela. Gosto muito.  

Entrevistadora: Porque a senhora gosta de assistir o da Record? 

Entrevistada: Eu não sei, porque passa muitas coisas, passa muitas coisas importantes, as 

notícias, o que passa lá fora a gente tem que saber. 

Entrevistadora: Quem coloca no jornal da Record, a senhor ou seu marido? 

Entrevistada: Ele que gosta, por causa dele que eu fui atrás rsrsrs ele gosta muito a gente vai 

no mesmo ritmo. 

Entrevistadora: Então a senhora assiste ao telejornal com ele? 

Entrevistada: É 

Entrevistadora: A senhora disse que não vê problema em o crente assistir a televisão, não vê 

problema nisso? 

Entrevistada: Não vejo não, é só saber assistir. Eu gosto de assistir novela, mas só gosto de 

novela do 4, eu gosto da novela do 4 que é coisa mais simples, no 11 eu não assisto nada. Não 

assisto essas novelas da Globo. 

Entrevistadora: A senhora tem bastante tempo na igreja, mais de 40 anos. Quando a senhora 

começou a ver que os crentes começaram a ter televisão em casa, começaram a assistir 

televisão, a senhora acha que isso afetou as mudanças que vem acontecendo dentro da 

Assembleia de Deus ou o fato do crente assistir ou ter televisão não afetou?  
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Entrevistada: Uma coisa primeira eu digo, o que muda o crente não é a televisão, a televisão 

não influi em nada pra mudança de estar certo ou errado, o que muda é a própria pessoa 

mesmo, mesmo que não tem televisão, às vezes tem, mas eu acho normal. 

Entrevistadora: A igreja tem sofrido bastantes mudanças? 

Entrevistada: Muitas, mas eu digo a você que não é por causa da televisão. 

Entrevistadora: Mudanças em relação ao comportamento, aos costumes, de vestes, como a 

senhora falou, de características do crente da Assembleia de Deus, isso tem mudado muito 

né? 

Entrevistada: Muito, muito mesmo, na Assembleia de Deus mudou muita coisa, o modo de 

antigamente, ninguém podia vestir uma saia acima do joelho, uma blusa tinha que está mais 

ou menos aqui (apontou no meio do braço) e hoje todo mundo não veste mais com manga, 

normal, mas foi uma coisa que a própria igreja liberou, a própria igreja liberou. 

Entrevistadora: A igreja liberou isso, a liberação dos costumes, por quê? O que é que mudou 

na igreja nos últimos tempos, porque a igreja tem mais de 100 anos, mas de três décadas pra 

cá é que vem mudando muito, principalmente de 20 anos pra cá. 

Entrevistada: Até no tempo de muitos anos, não lembro a data, até quando o pastor, nosso 

pastor faleceu, nosso pastor Rodrigo Santana, a igreja era aquela doutrina fechada, depois que 

ele faleceu aí mudou né, porque já entra outras pessoas com outros pensamentos, que ele era 

uma coisa, entrou outros com outros pensamentos aí começou a mudar e desse tempo pra cá é 

mudança atrás de mudança. A liderança é que muda tudo. É, minha filha, a liderança que 

entra, porque todo ano muda de pastor na congregação e cada um que entra tem um jeito 

diferente. Entendeu? Aí já muda a história, um entra e diz não pode usar assim, outro diz pode 

é liberado, pode fazer, então a igreja vai no ritmo que eles tão ensinando.  

Entrevistadora: Essas mudanças que vem acontecendo na igreja são boas? Elas vêm 

afetando a igreja positiva ou negativamente? 

Entrevistada: Tem mudança que tem prejudicado muito a igreja, a vaidade tem entrado 

demais na igreja, muita vaidade, a gente vê na igreja, principalmente a gente que era do 

tempo, que quando olha assim “meu Deus” a gente toma susto, as coisas de hoje né, o povo 

entra como quer, as roupas apertadas, com saias curtas, e a bíblia fala disso né não faça com 

que o outro que está ao seu lado peque, então entra as menina tudo com as saias curtinhas lá 

em cima e os meninos novos na fé já chegam já tão, então tem trazido muitas mudanças pros 

jovens e pros adolescentes, tá ficando a igreja mais a vontade, entendeu? Isso prejudica 

também o lado espiritual da igreja, eu entendo assim. 

Entrevistadora: A televisão seria capaz de influenciar o comportamento dos jovens? 

Entrevistada: Vai depender da mente da pessoa, eu acho assim, se a pessoa for fácil ser 

levado por um programa de televisão, então pode até influenciar. A moda, principalmente, a 

moda também que os jovens gostam e tudo, pode até influenciar numa área assim, mas eu falo 

assim por mim, porque a televisão não me influenciou em nada de errado. Eu posso assistir o 

que for aqui agora, saio daqui pra mim é vida normal, entendeu? Não vou levar nada que vi na 

televisão pra minha casa, pra minha vida. Mas depois vou atrás porque parando pra vê, tem 

muita coisa que traz movimento na vida dos jovens.  

Entrevistadora: Tem alguma coisa que afetou a moralidade dos crentes ou os crentes são os 

mesmos apesar de mudar a roupa? 

Entrevistada: Não. Tirando a roupa, mas tem muitos escândalos, tem muita gente que a 

personalidade evangélica tá negativa. Muita coisa errada, muitas pessoa [sic] com caráter, que 

tá ali pregando, ensinando, mas não é aquilo que tá fazendo entendeu? Ensina uma coisa que 

não faz, que não pratica. E a gente vê quantos escândalos tá por aí, quantos escândalos no 

mundo evangélico, pastores que tão ali ensinando e só vê os escândalos acontecer. Então 

mudou muita coisa, muita coisa sim. Não é mais o mesmo.  

Entrevistadora: É uma mudança mais dos crentes ou da sociedade em geral como um todo? 
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Entrevistada: Acho que é em geral, é em geral, porque o mundo todo tá aí em agonia, mas no 

nosso meio evangélico não era pra existir isso, ele tem que ser diferente, mas tá a mesma 

coisa, se você botar e movimentar você vai ver que tem pouca diferença do que está 

acontecendo no mundo evangélico.  

Entrevistadora: Tem coisas que dentro da igreja, a igreja tenta conservar. 

Entrevistada: Tem pessoas que é assim ainda.  

Entrevistadora: O que é que a igreja ensina ao crente pra ser diferente das pessoas que não 

são crentes? O que é que há na igreja que ainda conserva, não pode ser assim aqui não?  

Entrevistada: Eu acho assim, que o pastor ensina também, principalmente a viver uma vida 

de honestidade, uma coisa que a gente nunca pode perder é isso, a vida cristã ela tem que ser 

pura, dentro da igreja, em casa, em qualquer lugar que a gente for tem que demonstrar que 

somos evangélico [sic] não é por causa de um título de uma igreja, é por causa da nossa 

comunhão com Deus, entendeu? É uma sinceridade, é uma coisa que não pode perder, nós 

não podemos perder a essência do ensinamento das coisas de Deus, porque é isso que a igreja 

aprendeu, tudo passou, as modas passa, os costumes passa [sic], mas a essência que você tem 

das coisas de Deus você não pode perder, é isso que eu acho assim, o pastor ele sempre ensina 

isso.  

Entrevistadora: Existem os ensinamentos morais, os valores na igreja que são distintos 

daquilo que é visto no mundo? 

Entrevistada: Um casamento, tem que ser os dois, o jovem tem que namorar com o jovem 

crente, entendeu? Está ali no mesmo costume, no mesmo propósito do casamento, ainda 

continua isso, tem aqueles que dão uma escapulida, mas tem aqueles que gostam de levar a 

sério. 

Entrevistadora: Os telejornais que a senhora assiste exibem mais coisas boas ou coisas 

ruins? 

Entrevistada: Eu acho que eles fazem as duas coisas no mesmo tempo, minha filha, notícias 

boas e notícias ruins também. 

Entrevistadora: Que tipo de notícia tem chamado mais a atenção da senhora nos últimos 

telejornais que a senhora assistiu? Assistiu telejornal hoje? 

Entrevistada: Hoje não, porque eu não tive tempo nem de me coçar, hoje não rsrsrs Mas eu 

gosto das notícias, dos acontecimentos, principalmente isso agora o que tá acontecendo, a 

olimpíada, gosto, isso ai não posso perder não rsrsr tudo isso aí é bom pra gente assistir, é 

bom, mas também tem as outras coisas né, porque hoje na televisão até uma propaganda de 

moda, de coisa, já é um, tem aquilo, como é que chama, sexualidade né, que tudo já tem uma 

coisas assim, mas isso aí, a gente vai olhando e deixando de lado, vai vendo as outras coisas 

que são melhor. 

Entrevistadora: Por que é importante ficar sabendo das coisas? 

Entrevistada: Pras notícias, saber das coisas, porque a gente tem que ficar por dentro dos 

acontecimentos, se a gente ficar trancado em tudo vai ficar sabendo do quê? Do que se passa 

no mundo, a gente tem que saber de alguma coisa. 

Entrevistadora: A senhora incentiva seu filho que mora com a senhora e sua nora a 

assistirem o telejornal? 

Entrevistada: Não, não falo não, eles têm que escolher rsrs eles têm que escolher os canais 

que eles querem assistir, as coisas deles. Eu ensino, mas exigir eu não exijo deles fazer nada. 

Entrevistadora: Além das olimpíadas, teve outra matéria, algum acontecimento que chamou 

a atenção da senhora? 

Entrevistada: Foi esse acidente que teve agora no hospital que matou não sei quantas 

crianças, no incêndio, não sei se você assistiu isso, teve um incêndio que matou vários bebês. 

Entrevistadora: Em que hospital foi? Foi hoje? 



386 

Entrevistada: Não, eu assisti ontem, foi ontem de tarde, é uma maternidade, no Rio de 

Janeiro ou São Paulo, isso chamou a atenção num hospital tão, cheio com tanta segurança, 

tanta coisa, parece que foram mais de 9 crianças que foram queimadas. Então, são as notícias 

que a gente fica assim. 

Entrevistadora: A senhora sempre confia nas notícias que passam no telejornal? 

Entrevistada: Nem todas rsrs mas agora o que tá passando, sim tem outra coisa também que 

tem esse pastor que disse que pegou uma jornalista, uma estudante, Marco Feliciano, que 

depois que eu olhei assim, olha isso tem coisa aí debaixo do pano, e quando agora descobre 

que foi que a moça não tava falando a verdade. 

Entrevistadora: Passou isso? 

Entrevistada: Passou, passou ontem. Que descobriram que ela não falou a verdade, que ela 

foi comprada né, que pediu dinheiro pra poder ficar calada, só que ela disse que ele tinha pego 

ela e não aconteceu isso, isso eu assisti, na verdade, eu disse assim no começo, será meu Deus 

que esse pastor fez isso, um homem tão sério, tão coisa assim, e ele tava com tanta 

sinceridade junto com a esposa falando, eu disse “não, se for verdade, a verdade aparece”, e 

ontem tava comentando sobre isso, que a moça começou a falar que deu um murro, depois 

disse que deu um chute, depois disse que deu um murro, trocou tudo e foi aquela agonia. Aí 

isso aí me chamou a atenção. 

Entrevistadora: Foi no jornal da Record? 

Entrevistada: Foi na Record isso aí, foi na Record, aí eu fico observando nos últimos dias os 

escândalos que estão acontecendo na vida, no lado né pastoral, que é escândalo atrás de 

escândalo, e pra pregar o evangelho aí fica difícil.  

Entrevistadora: Mas o Marco Feliciano, ele também é político né? 

Entrevistada: É político, aí ajunta uma coisa com a outra e a gente fica assim né, sem saber.  

Entrevistadora: Uma coisa que não tinha antes que já mudou, os pastores e os crentes não se 

envolviam com política.  

Entrevistada: E agora tá tudo, agora você vai pra um culto e no final do culto já tem um 

político lá em cima tendo oportunidade pra falar, isso liberaram que antigamente não tinha 

isso, político nem, nem no púlpito chegava, era de lá do portão pra dar os papeizinhos dele, 

agora eles sobem e falam o que eles querem e fica por aí mesmo. Liberou uma coisa que não 

era pra ser liberado.  

Entrevistadora: A senhora não confia em tudo o que passa na televisão. Que tipo de notícia 

que a senhora mais desconfia? 

Entrevistada: Esse negócio de política é o primeiro que a gente não confia, né, a gente anda 

desconfiado, até fora da televisão a gente desconfia, muitas outras coisas também que se 

apresentam, sim propaganda de remédio, essas coisas, a gente vai ver no fim da história não é 

aquilo que tão apresentando e outras coisas que a gente vê que não é assim. 

Entrevistadora: A senhora chega a comentar com as irmãs ou com os meninos na sua casa 

sobre esses assuntos? 

Entrevistada: A gente comenta sempre, principalmente esses negócios, essas coisas do 

pastor que acontece, eu digo gente “atenda, olha aí pra vê se é verdade ou se é mentira”, não 

tá fazendo injustiça também, não comento muito. 

Entrevistadora: O telejornal é capaz de influenciar as pessoas a terem boas ou más posturas, 

mostrando as notícias seria capaz de influenciar o cidadão que assiste a ter boas ou más 

condutas? 

Entrevistada: Olha, se observar bem tem coisas que mostram e ajudam a gente, mas tem 

outras também que ao mesmo tempo que, esses escândalos mesmo que vem eles aumentam, 

eles não contam as coisas certinhas como aconteceu, eles sempre aumentam um pouquinho 

né, isso aí já traz uma situação difícil pra quem ta assistindo pra acreditar, será que é verdade? 

Aí fica naquela influência, já passando pra os outros o que tá mostrando e quando na verdade 



387 

não é aquilo que tá passando. Em outras áreas também eles ajudam também na conduta, 

mostra, é coisa muito séria isso aí pra se falar viu rsrsr 

Entrevistadora: Eles aumentam as notícias ou as histórias, por quê? 

Entrevistada: Porque jornalista sempre aumenta, jornalista nunca conta as histórias certinhas, 

eles sempre têm que botar uma coisinha pra enfeitar, mesmo que gente fofoqueiro que vai 

contar uma coisa ele não contar do jeito que tá, já conta mais um pouquinho né, e assim é o 

jornal. Observe que em um canal que você tá assistindo, aí passa tal assunto aconteceu isso 

aqui, aí já no outro canal já conta outra versão do que está acontecendo, já não conta outra 

versão que o outro falou, então tudo isso tem um aumento.       

Entrevistadora: Por que eles fazem isso? 

Entrevistada: Pra chamar a atenção do público. 

Entrevistadora: Para dar audiência? 

Entrevistada: Pra dar audiência, com certeza. 

Entrevistadora: A senhora acha que algum jornal se posiciona a favor de um ou de outro, no 

caso de escândalos como o que a senhora deu exemplo? 

Entrevistada: Eles fazem o trabalho deles ne, eu acho que eles fazem o trabalho deles, eles 

querem apresentar a história, isso aí.  

Entrevistadora: O jornal seria um bom meio para ensinar o povo a ter um bom 

comportamento? 

Entrevistada: Teria condição sim, porque é um meio de comunicação no mundo inteiro, no 

mundo inteiro, uma oportunidade boa pra passar uma coisa boa pra humanidade, tem 

condição sim.  

Entrevistadora: E os jornalistas teriam condição de passar esses ensinamentos? 

Entrevistada: Tem sim, tem condição. 

Entrevistadora: Está certo, a gente encerra aqui, eu quero só agradecer.  

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE G4 

 

Entrevistadora: Hoje dia 11 de agosto de 2016, estamos aqui gravando mais uma entrevista 

para a nossa pesquisa.  

Entrevistadora: Idade? 

Entrevistada: 22 anos  

Entrevistadora: Nível de escolaridade? Está estudando? 

Entrevistada: Tou fazendo terceiro ano do Ensino Médio.  

Entrevistadora: Aqui mesmo, qual o colégio? 

Entrevistada: Princesa Isabel. 

Entrevistadora: Aqui mesmo em Cidade Nova? 

Entrevistada: Aqui mesmo, no final de linha. 

Entrevistadora: Qual sua ocupação principal? Você está trabalhando? 

Entrevistada: Trabalho como auxiliar administrativa na SOU RH, o dia todo, empresa de 

Recursos Humanos. 

Entrevistadora: Aqui mesmo em Salvador? 

Entrevistada: Isso, no Iguatemi. De 9 a 5 da tarde, todos os dias. De segunda a sexta. Aos 

sábados eu fico em casa, cuido da minha filha.  

Entrevistadora: Você trabalha e chega, vai para a escola? 

Entrevistada: Isso. Aí quando volto, aí vou ajeitar o almoço do outro dia pra levar e cuidar 

da minha filha.  

Entrevistadora: Estado civil? 

Entrevistada: Casada 
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Entrevistadora: Casada há quanto tempo? 

Entrevistada: A gente tá junto há uns 6 anos morando que a gente namorou muito pouco 

tempo, aconteceu tanta coisa que agente foi logo morar junto, a gente tá junto há uns 6 anos, 

com 3 anos de namoro a gente casou, aconteceram alguns problemas a gente descasou depois 

casou de novo, são seis anos juntos, idas e vindas 6 anos. 

Entrevistadora: Vocês já foram morar com a irmã Fátima? 

Entrevistada: Sim, fomos morar com Dona Fátima, já temos 6 anos com ela. 

Entrevistadora: Tua família é daqui de Salvador também? 

Entrevistada: É sim. Minha mãe mora na Rua de Baixo. Só que a gente não tem muito 

contato não. 

Entrevistadora: Tem uma filha? 

Entrevistada: Tenho, de 4 anos, Luna Beatriz.  

Entrevistadora: Sua família é evangélica? Seu pais? 

Entrevistada: Não. Ninguém, ninguém, ninguém. Da minha parte não.  

Entrevistadora: Como é que você foi pra igreja? 

Entrevistada: Foi através de meu marido no caso, ele foi, ele voltou porque ele tava afastado 

né, nascido e criado no evangelho, só que se afastou só que ele voltou, como a gente tava 

namorando eu acabei indo junto com ele. 

Entrevistadora: Tem quanto tempo isso? 

Entrevistada: Vai fazer uns 6 anos esse ano ainda. É tudo nessa faixa, foi tudo muito corrido, 

aí vou fazer uns seis anos também de crente. 

Entrevistadora: Antes de ir para a Assembleia, você frequentou outra igreja? 

Entrevistada: Católica. Eu era católica na época, fiz primeira comunhão, fiz catequese, no 

domingo tava sempre na missa de manhã e tal, tudo certinho. 

Entrevistadora: Sua família é católica? 

Entrevistada: É um pé lá, um pé cá. Vai quando quer, quando quer também não vai. 

Entrevistadora: Qual a diferença pra você, na sua vida, entre ser católico e ser 

assembleiano? 

Entrevistada: Eu acho que ser assembleiano é você ter mais responsabilidade que ser 

católico, porque geralmente a maioria dos católicos, pelo menos na minha família e eu era 

assim, a gente era católico, mas a gente saia, bebia, ia pra farra, sabe, tudo a vontade, 

namorava com quem queria, ficava com quem queria, não tava nem aí com relação a essas 

coisas, mas já o evangélico não, ele é mais marcado, ele tem que ser separado, você não vai 

andar em farra, você não vai beber, você não vai andar com um e outro, você não vai namorar 

com quem você quer, é tudo mais complicado, você tem que ter bem mais responsabilidade 

que no catolicismo. 

Entrevistadora: Na Assembleia então é mais? 

Entrevistada: Na Assembleia principalmente, na batista ainda tá, é rígida, mas não tanto, 

ainda aceita certas coisas, aceita calça jeans dentro da igreja, maquiagem, essas coisas, não 

ligam, mas na Assembleia não, na Assembleia é saia jeans ou saia longa, maquiagem é o 

mínimo possível, nada de argolão, brincão, nada de exagerado.  

Entrevistadora: Você desempenha alguma atividade na igreja? Participa de algum grupo? 

Entrevistada: Participo, atualmente eu sou regente de adolescentes, há uns 2 anos vai fazer 3 

esse ano que vai entrar agora, é isso mesmo vai fazer três anos como regente de adolescentes, 

eu canto no grupo das senhoras, das mulheres casadas, e faço parte do coral e ajudo as 

meninas no grupo de coreografia também.  

Entrevistadora: Você gosta dessas atividades? 

Entrevistada: Gosto, ocupa um pouco de tempo porque trabalho, escola, filho, e as 

atividades na igreja, fica meio puxado às vezes, mas dá pra conciliar. 

Entrevistadora: Você frequenta a mesma Assembleia? 
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Entrevistada: Todo mundo na mesma Assembleia de Deus. 

Entrevistadora: E os meio de comunicação, você usa? 

Entrevistada: Uso. Eu uso celular, uso whatsapp, uso facebook, só não exagero, até porque 

não tenho muito tempo, mas eu uso normalmente. 

Entrevistadora: E televisão, você usa? 

Entrevistada: Assisto sim, muita novela rsrs não deveria, mas assisto. 

Entrevistadora: Na televisão, você assiste mais novela? 

Entrevistada: É isso, geralmente quando eu tou em casa, que é um dia de folga, um dia que 

acontece algum imprevisto eu não vou trabalhar, é mais novela, durante o dia assisto algum 

desenho quando tá passando, quando não tá passando geralmente eu tou dormindo aí quando 

eu acordo é pra cuidar das coisas, junto com minha sogra, pronto, quando dá de tarde aí a 

gente senta pra vê a novela, aí vai até 6 e meia. 

Entrevistadora: Você se informa por meio de quê? Para saber das notícias, dos 

acontecimentos, como é que você fica sabendo? 

Entrevistada: Geralmente mandam muita coisa pelo whatsapp, facebook não mandam muita 

coisa não, mandam algumas coisas, dá pra vê, dá pra acompanhar um pouco, mas a gente 

também assiste o jornal, tem o jornal que passa meio dia e o jornal que passa 6 e meia, que é 

entre a novela infantil e a novela de adultos, aí passa. 

Entrevistadora: Isso é onde, no SBT? 

Entrevistada: No SBT, a gente só assiste no canal do SBT, agente não assiste outro canal 

não. Canal 4. SBT. 

Entrevistadora: Esse jornal geralmente é o que vocês mais acompanham? 

Entrevistada: É isso, geralmente, é o que mais a gente acompanha. Que é mais o jornal das 

coisas que se passam em Salvador ou então na Bahia mesmo, porque geralmente o do canal 

11 e o do canal 5 é mais pra região de São Paulo, Rio de Janeiro e tal, a gente assiste mais o 

focado aqui em Salvador, a gente não.  

Entrevistadora: Você acha que tem algum problema em ser crente e assistir televisão? Qua 

antigamente era proibido, mas você acha que tem algum problema? 

Entrevistada: O problema não é você crente vê televisão, o problema é você crente e não ter 

a sabedoria diante a televisão, tipo assim, você é crente e quer passar o dia todo vendo novela, 

acaba vendo novela e exercendo aquilo que as pessoas tão fazendo, você leva pro seu mundo, 

você tem que saber separar, você não vai passar 24 horas por dia frente à televisão, seja 

novela, filme ou jornal, você tem saber separa as coisas, a mesma coisa é nas redes sociais, 

você tem que saber separar, você não pode ficar o tempo todo ali, você tem que focar também 

em outras coisa, você tem que ler a palavra, tem que entender que você tem atividades na 

igreja, se não tiver procura ter, eu acho que dá pra conciliar você pode ser crente assistindo 

qualquer programa de televisão, não vai te tirar do caminho, vai depender da tua fé, vai 

depender de como você se vê diante de Deus, você tem que ser crente até no inferno, minha 

sogra diz muito isso, tem que ser crente até no inferno, então não é a televisão que vai te tirar 

do caminho do Senhor.  

Entrevistadora: As pessoas falam muito mal da televisão. 

Entrevistada: Depende do que se vê, porque tem novela, principalmente a do canal 11 né, 

que são coisas assim que você assiste, mas que você fica até com nojo de assistir porque é 

muita nudez, é muito, eles tão fazendo muita apologia principalmente com relação ao 

homossexualismo, é mulher com mulher, homem com homem, eles botam pra poder as 

crianças, nossas crianças, filhos adolescentes entenderem que não tem erro nisso, mas o 

problema é, tem, e eles querem que a gente aceite isso, é complicado, por isso que tem certas 

pessoas, a maioria das pessoas evitam até assistir, mas não é todos os canais, o canal 4 pelo 

menos não passa nada disso, nem nudez nem nada com apologia ao homossexualismo. 
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Entrevistadora: E no telejornal, você sente que existe esse tipo de apologia ou você acha que 

isso é mais marcante na telenovela? 

Entrevistada: Olha no jornal não vejo muito isso não, acho que é mais nas novelas e mais 

nesse canal também, principalmente as novelas. 

Entrevistadora: O que é que é diferente no comportamento do crente daquele que não é 

crente? 

Entrevistada: Oh logo quando eu entrei na igreja, eu tive que casar logo, porque quando eu 

não era crente, tipo, a gente saia, ia pra muita farra e tudo, e a gente já mantinha relações 

sexuais sem ser casados e esse é o primeiro, é o tópico, você não pode, é inaceitável, ter 

relação sexual fora do casamento, pelo menos, você dentro da igreja isso é pecado, isso é 

lascívia, é isso, é, é lascívia, não pode, a gente não pode ter relação sexual antes do 

casamento, a gente não pode beber, tá na palavra, pelo menos, a gente não pode beber, farra 

assim, eu digo com relação a, você não vai sair, não vai no shopping, não vai no cinema, eu 

digo com a festas, principalmente festas com pessoas ímpias e que incluam muita bebida, a 

gente não pode fazer isso, muda o nosso vocabulário, geralmente, quando eu entrei na igreja 

não falava muita gíria não, mas alguns palavrões e tal, acho que por conta das companhias 

também você acaba pegando o hábito, e quando você vive no meio de pessoas evangélicas 

você muda o seu jeito de falar, você muda certas coisas, tipo, eu mesma tinha muito a mania 

de falar “ave Maria”, parei do nada de falar “ave Maria”, minha sogra sempre falava “ave 

Jesus”, até eu me acostumar e falar corretamente como se deve falar, entendeu, é muita coisa 

que a gente não pode fazer, tipo, com relação às vestes, nada é proibido, entendeu, mas 

também nem tudo nos convém, não posso sair na rua com um short de dois palmos, uma 

bermuda no joelho é menos mal você vai no shopping com sua filha você se abaixa, tem que 

tá realmente ou com uma saia longa ou com uma bermuda, ou uma calça, é criança, mas um 

shortinho de dois palmos, uma minissaia de 3 palmos a gente não usa isso, com relação a 

decote, vai numa praia, vai num cinema menos mal, mas dentro da igreja botar aquele decote 

que chama a atenção de todo mundo a gente não pode fazer isso, porque você tá fazendo com 

que as pessoas pequem, “ah, mas não tem nada de mais”, tem, porque homem, independente 

de ser crente, pastor ou não, ele é homem, ele é feito de carne e osso como a gente, ele peca 

também, se ele vê, ele vai sentir desejo, principalmente se for um homem que ele tá se 

guardando, então é complicado, é muita coisa, maquiagem, maquiagem, aquela coisa bem 

chamativa, aquele batonzão vermelho, aquele negócio dourado no olho, aquela coisa bem 

escandalosa, a gente evita muito isso, é, pra que a gente, pelo menos, tenha aquela 

característica de diferente, porque antigamente pelo relato que eu ouço, antigamente você não 

podia nem botar pó, uma coisinha assim no rosto, tem que ser o rosto liso, cabelo tinha que 

ser natural, nada de passar a tesoura, nada isso, hoje em dia tá mais liberal, entendeu, mas é 

tudo com ordem e decência, porque os tempos mudaram e tudo, mas Deus permanece o 

mesmo, a gente pode, mas tudo na medida, eu uso, mas eu uso o básico do básico que nem 

parece que eu tou usando, é assim pra realmente esconder cravo e espinha que é natural até 

porque eu sou casada, eu tenho marido, eu tenho que tá bonita do lado do meu marido, mas 

sem exagero.  

Entrevistadora: Essas mudanças na igreja tiveram alguma influência dos meios de 

comunicação, ou você acha que os meios de comunicação e a moda ou a televisão, os meios 

de comunicação não afetam essas mudanças da igreja? 

Entrevistada: Não. Eu acho que afetam sim, porque, tipo, se a gente vê passando a 

propaganda na televisão de roupa e tal essas coisas do tipo, ou então dicas de modas como 

hoje em dia tem muitos programas de dicas de moda e tal, até pra evangélicos mesmo como 

se vestir, aí a modernidade acaba nos influenciando, aí lançam no seu whatsapp, “o whatsapp 

é do diabo”, mas todo mundo tem, é incrível, uma coisa assim.  

Entrevistadora: Alguém já chegou a falar que o whatsapp é do diabo? 
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Entrevistada: Já. Ouvi muita gente falando que o whatsapp é do diabo, esse joguinho que 

lançou agora do Pokémon também “não, porque é do diabo, é do diabo, é do diabo”, não, tudo 

bem, vai trazer uma certa influência ruim pra gente porque não é uma coisa boa, até porque a 

gente sabe que o pessoal de lá do Japão e da China, eu acho que veio de lá desse lado, é, eles 

são muito focados pra os demônios, a maioria das coisa que eles fazem, lá não é como aqui, 

deixo eu vê, na França, a França tem Assembleia de Deus, aqui tem, mas lá na China e no 

Japão é menos, o foco lá é muito pouco, não tem tanto quanto aqui, lá eles são mais focados 

realmente pra magia negra, pra rituais satânicos, essas coisas, a maioria das coisas que eles 

fazem são realmente consagradas e oferecidas aos demônios japoneses, entendeu. Pra eles é 

uma coisa normal, mas vem pra gente, a gente tenta naturalizar o que a gente sabe que é 

errado, entendeu, o que tá acontecendo, aí a gente acaba se deixando levar e vai indo, todo 

mundo tem whatsapp, todo mundo tem facebook, todo mundo agora bota uma saia cortada até 

aqui (aponta a coxa), virou moda.  

Entrevistadora: Essa saia é da Teresa da novela das 9, já vi o modelo que é rasgada até em 

cima. 

Entrevistada: É isso. Na verdade, eu acho que os crentes, é isso. Na verdade, eu acho que é 

os crentes que tão influenciando porque hoje em dia é moda todo mundo usar uma saia longa, 

é moda botar uma blusa com manga mais comprida, uma golinha até aqui (aponta o pescoço), 

antigamente ninguém queria, mas hoje é moda, todo mundo usa, uma saia no joelho hoje em 

dia é moda, é chic e por aí tá indo né. Tá todo mundo se influenciando e tá assim, o mundo 

entrando na igreja e a igreja também né, alvo, uma pequena parte, mas tá indo também pro 

mundo, mas tá difícil porque hoje em dia ser crente é moda, não é mais como antes que era 

careta, hoje em dia é moda, é bom ser crente. 

Entrevistadora: Não precisa se desviar hoje para usar as coisas? 

Entrevistada: Não precisa, você pode tá dentro da igreja usando roupa do mundo, besteira, 

hoje em dia tá assim, antes era diferente, era mais rígido, mas hoje. Antes se você cortasse o 

cabelo aqui, você já tava em disciplina, hoje em dia é besteira, não tem mais nada não. 

Entrevistadora: Você acha que assistir telejornal é importante ou não? 

Entrevistada: É importante, pra gente ficar sabendo o que se passa ao nosso redor, porque 

querendo ou não, como tem também vários evangélicos pastores na presidência, têm 

evangélicos nos gabinetes e tudo, eu acho que é importante pra gente saber pelo menos o que 

tá se passando, pra vê como é que tá, como é que a gente tá populando o mundo, entendeu, 

tipo, a perseguição, começa a aumentar, as coisas começam a aumentar e tudo, os sinais da 

bíblia se cumprindo e tal, a gente precisa ver, se não for o jornal pra informar a gente, a gente 

vai vê como? A gente vai ficar perdido aqui no nada, não, a gente tem que vê pra poder vê em 

que grau tá a situação no mundo, pra vê o quê que tá acontecendo, porque qualquer hora a 

gente sabe que tudo vai acontecer, a gente não sabe quando nem como, nem quando vai 

começar e tudo, é, eu acho que é importante, na minha opinião, muito importante.  

Entrevistadora: Você confia em tudo que passa na televisão? 

Entrevistada: Não, nem tudo, nem tudo. 

Entrevistadora: Na televisão, não, no telejornal? 

Entrevistada: É, no jornal nem tudo, é porque tem certas coisas que como o caso do pastor 

que a menina falou que ele abusou dela, e tudo, aí o jornal foca logo nisso, porque o pastor 

abusou, mas aí depois que vão investigar e vê que é mentira aí falam dois minutinhos, “ah 

porque descobriu que foi um, que ela mentiu, exemplo, ela mentiu contra ele” pronto, cabou, 

morreu o assunto, ninguém fala mais nada, mas se fosse verdade iam ficar ali o tempo todo 

porque ele abusou, porque ele abusou, porque ele abusou, ele abusou, mas entendeu, o jornal 

costuma aumentar muito, principalmente o meio evangélico, eles focam muito nisso pra 

mostrar que os evangélicos tão errando, tão fazendo coisas que não deveriam fazer, que 

qualquer outra pessoa que não é evangélico faria.  
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Entrevistadora: Você acha que existe essa perseguição em relação aos evangélicos? 

Entrevistada: Existe, existe, existe sim. No meu caso, no trabalho, eu tenho perseguição, 

existe sim.  

Entrevistadora: E o telejornal, ele não se isenta disso? 

Entrevistada: Não mesmo. 

Entrevistadora: Para a vida social e para o seu trabalho, tem alguma diferença ou não assistir 

o telejornal? 

Entrevistada: No meu trabalho não, por que eu lido mais com pessoas, com empregos, só 

com relação a empregos, vagas de empregos, é importante pra mim só nessa área, na área de 

informação, quando surge algum curso e tal que a gente tem que fazer atualizações lá, a gente 

também manda muita vaga pro jornal e tal, aí nosso caso é isso pra vê se tá tudo certinho, se a 

gente tá mandando e tá saindo lá direito, mas não, não afeta muito não no meu trabalho não. 

Entrevistadora: Nesses dias que você tem assistido o telejornal alguma outra notícia tem te 

chamado tua atenção, algum outro assunto, não precisa ser notícia, mas algum assunto do 

jornal ultimamente que destacou para você? 

Entrevistada: Olha por esses dias eu não assisti não, mas a única notícia que eu parei pra vê 

foi o caso do Pastor Marco Feliciano, da menina que o próprio amigo dele do gabinete pagou 

pra poder mentir contra ele, pra dizer que ele tinha sequestrado ela sendo que foi mentira, ela 

fez questão de falar isso e ainda cobrou dinheiro pra que ela ficasse em silêncio, ela pediu 

dinheiro pra ficar em silêncio sendo que ela tava mentindo, foi o amigo dele que pagou pra 

que ela fizesse isso, aí isso me chamou a atenção, foi a única coisa que me fez parar de frente 

a televisão pra ver.  

Entrevistadora: Passou no jornal do SBT? 

Entrevistada: Passou no jornal do SBT.  

Entrevistadora: Quando alguma notícia chama a sua atenção, você conversa sobre esses 

assuntos, conversa ou comenta com seu esposo, na escola com suas colegas ou na igreja com 

os irmãos da igreja? 

Entrevistada: Eu comento muito no trabalho, com meu esposo também, quando a gente para 

pra conversar a gente acaba tocando nesses assuntos também que tão acontecendo. 

Entrevistadora: O telejornal prioriza as notícias boas ou notícias ruins? 

Entrevistada: Eu acho que eles tão priorizando as ruins porque, tipo, quando é uma notícia 

ruim, eles ficam ali o tempo todo falando, passando, passando, quando é uma coisa boa passa 

dois minutinhos cabou, já vai focar em outro assunto, eles priorizam muito as coisas ruins, 

desnecessário isso.  

Entrevistadora: E porque eles fazem isso, esse comportamento do telejornal, priorizando? 

Entrevistada: Acho que é mais pra chamar nossa atenção, porque quando é uma coisa boa, a 

gente vê “ah que bom”, quando é uma coisa ruim a gente quer vê o tempo todo, vê se tem 

alguma novidade com aquilo que aconteceu, se for algum caso de abuso, de um sequestro, de 

um estupro, ou então de um assalto, a gente quer sempre saber, o que foi que aconteceu, o que 

tá acontecendo, será que tá indo, será que não tá indo, e a gente fica muito focado nisso, e 

como dá audiência pra eles, eles acabam focando nisso. 

Entrevistadora: O telejornal em geral se posiciona a favor de algum tema ou de alguma 

posição política, de alguma coisa? Eles não conseguem ser neutros ou em algum tipo de 

assunto eles conseguem ser neutros? 

Entrevistada: Isso, em relação à política é, eles se posicionam bastante com relação à 

política, mas na maioria das outras coisas eles são neutros, em outros assuntos eles são muito 

neutros, só passam a reportagem e pronto, não tem muito foco, agora com relação à política, 

quando acontece algo desse tipo, no meio evangélico que envolve algum pastor, etc. e tal, eles 

se posicionam. 
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Entrevistadora: O telejornal seria capaz de influenciar as pessoas, o telespectador, a ter 

posturas boas ou você acha que ele não influencia na vida do telespectador? O telespectador é 

influenciado pelo telejornal a ter boas posturas ou más posturas? 

Entrevistada: Olha, pelo que observo, a mim, particularmente não me influencia em nada, é 

só uma reportagem, eu não me deixo levar por nada, não acho que vai influenciar outras 

pessoas não.  

Entrevistadora: É só a questão da informação né, para ficar informado? 

Entrevistada: É, isso. É, isso. É bom pra gente se informar né, principalmente com relação 

agora a aceitação do homossexualismo nas escolas e tal, a gente tem que tá informado com 

relação a isso, pra saber o que vai acontecer né. Até porque são os nossos filhos que vão tá 

estudando. Aí, tá, tudo bem, deixa a gente preocupado. Não influencia em nada, pelo menos a 

mim, não influencia em nada. 

Entrevistadora: A importância de a gente assistir o telejornal é se informar sobre essas 

coisas e também ter um posicionamento sobre essa informação? 

Entrevistada: É isso. Para poder pelo menos a gente ter o que argumentar, tipo, a gente vai 

ver a reportagem se a gente gostar eles pelo menos, eles abrem em baixo é uma caixa de e-

mail pra que a gente possa mandar sua opinião, a maioria dos jornais tá fazendo isso agora, 

mande sua opinião e tal, eu acho bem legal porque a gente, pelo menos, pode dizer o que a 

gente gosta e o que não gosta daquilo que foi noticiado e de certas atitudes que tão tomando, 

tipo, eles tão botando, tem um programa que a gente assiste botava mande sua opinião, se 

você concorda ou não concorda com determinado assunto, até sem ser o telejornal, até o 

programa do Ratinho também tem algumas partes que eles passam, é como se fosse um 

minijornal, aí ele põe a votação lá, se é a favor ou contra o homossexualismo e tal nas escolas, 

aí ele bota uma enquete, aí a gente pode acessar de graça, mandar nossa opinião, aí eu acho 

legal. 

Entrevistadora: Você manda quando você precisa? Já mandou? 

Entrevistada: Eu já mandei pro Ratinho, agora pro jornal em si não, agora pro Ratinho eu 

mando, eu mando.  

Entrevistadora: Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre a questão do uso do 

telejornal? 

Entrevistada: Não, não. 

 Entrevistadora: Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação.  

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE G3  

 

Entrevistadora: Hoje dia 23 de agosto de 2016 vamos entrevistar mais um colaborador para 

a nossa pesquisa. O título da nossa pesquisa é “Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém: 

os efeitos de sentido da midiatização na religiosidade pentecostal brasileira da igreja 

Assembleia de Deus”. Então, vamos começar.  

Entrevistadora: Idade? 

Entrevistado: 23 anos. 

Entrevistadora: Nível de escolaridade? Está estudando? 

Entrevistado: 2º ano. 

Entrevistadora: Aqui na Princesa Isabel? 

Entrevistado: Princesa Isabel, à noite. 

Entrevistadora: Qual sua ocupação principal no momento? Você trabalha? 

Entrevistado: Trabalho. 

Entrevistadora: Trabalha onde?  

Entrevistado: No Supermercado.  
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Entrevistadora: E você faz o que no supermercado? 

Entrevistado: Eu sou repositor.  

Entrevistadora: Estado Civil? 

Entrevistado: Casado 

Entrevistadora: Tem uma filha?  

Entrevistado: Tenho. 

Entrevistadora: Você mora hoje com sua mãe, sua esposa e filha, e com seu pai, todos da 

Assembleia de Deus? 

Entrevistado: Todos.  

Entrevistadora: Suas irmãs também? 

Entrevistado: São missionárias, estão em Mato Grosso do Sul, Assembleia de Deus também 

lá. 

Entrevistadora: Você já nasceu no lar cristão, no lar evangélico?  

Entrevistado: Desde berço.  

Entrevistadora: Mas já frequentou outra igreja? 

Entrevistado: Batista.  

Entrevistadora: Por que você foi pra Batista? 

Entrevistado: Por que num tempo, eu me divorciei, e ela era da Assembleia de Deus e eu não 

queria ficar no mesmo lugar que ela estava, todo esse pavor todo, então eu decidi. 

Entrevistadora: Com essa tua esposa, com Carol?  

Entrevistado: Exato. Então eu decidi ir pra outra igreja, ficar um pouco mais afastado pra 

pensar melhor, mas aí a gente acabou voltando.  

Entrevistadora: Ficou quanto tempo assim? 

Entrevistado: Fiquei 4 meses em outra denominação e acabei voltando. A gente reatou, 

casou outra vez e estamos junto de novo na mesma igreja.  

Entrevistadora: Tem quanto tempo de casado? 

Entrevistado: De casado eu tenho 2 anos, mas juntos eu tenho 5 anos.  

Entrevistadora: Luna já tem?  

Entrevistado: 4 anos.  

Entrevistadora: Quando você saiu e ficou frequentando outra igreja, era pentecostal? 

Entrevistado: Era avivada, Batista Bereana, renovada.  

Entrevistadora: Você já desviou alguma vez? 

Entrevistado: Já, eu fiquei. Eu me afastei quando eu tinha 12 anos, fiquei até 18 afastado. 

Entrevistadora: E por quê?  

Entrevistado: Por que eu via todo mundo, os colegas que não eram crentes saindo, se 

divertindo, bebendo, eu tinha uma curiosidade de saber, acabei experimentando e fiquei um 

bom tempo afastado do evangelho.  

Entrevistadora: Por curiosidade? 

Entrevistado: Curiosidade.   

Entrevistadora: E você conheceu sua esposa nesse período? 

Entrevistado: Nesse período que eu tava afastado. 

Entrevistadora: Ela não era evangélica?  

Entrevistado: Também não. Acabei trazendo ela pro evangelho.  

Entrevistadora: E quando você voltou pra o evangelho já morando com a namorada? 

Entrevistado: Na verdade ela morava na casa dela, e eu conversei com minha mãe que tinha 

conhecido uma menina e nesse meio tempo acabei voltando pra Jesus, ela disse que também 

vinha comigo, e aí ela engravidou e ela foi morar comigo e a gente foi no caminho de Jesus.  

Entrevistadora: E teus pais aceitaram direitinho, como foi assim? 

Entrevistado: No início, foi um pouco turbulento porque ela não era crente, ela de menor 

ainda, a mãe dela não aceitava, então minha mãe também não queria aceitar, mas a situação 
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foi tão grande que ela não tinha como correr, minha mãe, ou abraçava ela, ou a mãe botava ela 

pra fora de casa, então a gente decidiu botar ela lá em casa e a gente também tinha que casar 

pela regra da Assembleia de Deus, eu tinha voltado pra o evangelho, então tinha que tomar 

uma decisão é, correta, diante da lei de Deus né, casei e a gente tá morando junto, tentamos 

morar distante só que por algumas circunstâncias financeiras a gente não foi muito a frente. 

Estamos esperando o momento certo pra seguir, tocar nossa vida em frente como uma família 

tradicional. 

Entrevistadora: E teu pai, qual foi a posição dele?  

Entrevistado: Ele não se envolve muito assim não, quem mais se envolve assim é minha 

mãe, aquela questão de preocupação, mas meu pai é mais tranquilo, ele conserva assim, mas 

não se envolve muito em questão a mim não, nem eu nem minhas irmãs.  

Entrevistadora: E difícil ser crente? Por quê? 

Entrevistado: Bastante. Por que assim, o nosso corpo, a nossa carne ela quer algo que aos 

olhos de Deus é pecado, afasta o homem de Deus, então quando a gente deseja algo que é 

ruim, que nos afasta de Deus, é muito difícil você ir de encontro as suas vontades, pra agradar 

quem você nunca viu, então é muito difícil você ser crente.  

Entrevistadora: É mais fácil ser batista ou ser assembleiano? 

Entrevistado: Rapaz, na verdade assim eu não viso placa de igreja, quando eu saí pra batista 

meu pensamento foi sempre o mesmo, agradar a Deus, o que eu aprendi na Assembleia de 

Deus quando eu fui pra Batista não deixei de praticar, entendeu. Então, pra mim, é a mesma 

coisa, vai da pessoa. 

Entrevistadora: Qual a diferença em ser crente e não ser crente?  

Entrevistado: A diferença de ser crente. O crente, ele quer viver em obediência a Deus né, 

tudo é, como o povo fala “crente é ser chato”, “não pode fazer nada”, “não pode beber, não 

pode pular”, “não pode carnaval”, então a diferença do crente, é que o crente quer viver 

sempre em santidade com Deus e o ímpio já é mais a vontade, quer viver em liberdade, quer 

ter várias mulheres, várias coisas ilícitas aí, que não convém ao crente.   

Entrevistadora: Seu objetivo é ter uma família crente, mas foi uma opção sua, ou por que é 

opção de sua mãe, de seus pais? 

Entrevistado: Olha, eu posso dizer que há um tempo atrás quando eu era mais novo, há uns 

10 anos, eu ia mais pra igreja assim porque eu via minha mãe indo, então eu acabava indo 

também, às vezes eu não queria ir pra igreja, mainha falava assim “você vai tem que ir”, 

aquela coisa toda, então eu acabava sendo forçado, mas hoje eu percebi que não tem pra onde 

correr, já tá na minha mente tudo que tá acontecendo no mundo, tá tudo escrito, não tem nada 

fora do padrão, tá tudo mesmo registrado na bíblia, então não tem outra opção a não ser seguir 

a Cristo, é uma opção minha mesmo.  

Entrevistadora: A escolha da Assembleia foi por conta da convivência já da sua mãe, da 

criação na Assembleia? 

Entrevistado: Eu posso dizer que é o costume que já vem de berço, então já acostumei, já sei 

toda aquela regra toda, e fica um pouco mais difícil sair da Assembleia pra me adaptar a outra 

denominação. 

Entrevistadora: Tem alguma atividade que você faz junto com sua esposa, sua filha, que 

atividades vocês realizam juntos?  

Entrevistado: Passeamos, gostamos muito de shopping, cinema.  

Entrevistadora: Você usa algum meio de comunicação? 

Entrevistado: O Face, rede social, eu tenho facebook, só não tenho whatsapp e o aparelho de 

celular também, eu fui assaltado e perdi o celular, só tou usando, por enquanto, o facebook.  

Entrevistadora: Assiste televisão? O que é que você assiste na televisão? 

Entrevistado: Assisto. Olha, quando eu chego em casa normalmente tá passando já, como se 

diz, novela, que é à noite, e quando estou no horário de almoço, que vou em casa almoçar e 
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tudo, tá passando Universo Axé, tá passando Se Liga Bocão, então eu assisto mais o canal 4 

que passa.   

Entrevistadora: 4 é o quê? Itapoan, SBT? TV Aratu?  

Entrevistado: SBT. TV Aratu. Tá passando o jornal, eu assisto o jornal, almoço e vou pro 

trabalho, não tenho muito tempo pra ficar na frente da televisão.   

Entrevistadora: Se fosse escolher o que você gostaria de assistir na televisão, o que é que 

você gosta? 

Entrevistado: Ah eu gosto muito de DVD.  

Entrevistadora: Filmes? 

Entrevistado: Filmes, assisto quando eu tou em casa mesmo vazio, eu boto DVD e fico 

assistindo. 

Entrevistadora: Da programação da televisão, você não tem o costume de assistir quase 

nada?  

Entrevistado: Por incrível que pareça eu não gosto assim muito, na verdade não sou muito 

ligado na televisão.  

Entrevistadora: Assiste futebol? 

Entrevistado: Não sou muito ligado a futebol. Torço assim pra um time, mas não sou de 

assistir, um negocinho.    

Entrevistadora: Mas o telejornal você consegue assistir um pouco? 

Entrevistado: Um pouco, um pouco, quando eu posso. 

Entrevistadora: Você acha importante assistir o telejornal?  

Entrevistado: É importante sim, porque nos traz os conhecimentos, nos deixa, como posso 

dizer, antenado né, a gente sabe do que tá acontecendo no mundo, no nosso bairro né, na 

nossa cidade, então é importante sim assistir o jornal.  

Entrevistadora: Era proibido numa época assistir televisão, ao crente, hoje em dia todo 

mundo assiste e tem televisão.    

Entrevistado: Exatamente, eu posso dizer que as igrejas, não vou nem botar só a Assembleia 

de Deus, elas estão entrando no modernismo, onde ao meu vê, ao meu vê, é um pouco errado, 

entendeu, porque se a doutrina da igreja era aquela acho que tem que seguir aquela doutrina, 

mas o povo “mas num pode assistir televisão”, porque afasta a pessoa de Deus, não tem 

porque você tá na frente da televisão, assistindo, porque nem todo mundo assiste só jornal, se 

fosse só jornal beleza, mas tem tantas coisas que tão passando hoje em dia na televisão que 

acaba nos tirando do foco né, podia tá orando, podia tá lendo a palavra, fazendo jejum, mas tá 

na frente da televisão, então isso quebra um pouco a aliança que a gente tem com Deus. 

Entrevistadora: Você acha que sobre a aliança com Deus, o jornal não atrapalharia?  

Entrevistado: A televisão, tem que saber usar, como tem que saber usar o Face, o whatsapp, 

tudo com moderação, porque hoje em dia tá meio difícil, moderação tá longe.  

Entrevistadora: Você acha que a televisão é capaz de influenciar no comportamento das 

pessoas? 

Entrevistado: Com certeza. 

Entrevistadora: E no comportamento do crente também? 

Entrevistado: Com certeza, é uma influência. Por que nas novelas mesmo, já tá entrando, no, 

vou entrar até numa questão meio. 

Entrevistadora: Tranquilo, fique à vontade.  

Entrevistado: Mostra hoje o mundo dos homo, dos, como eu posso dizer. Do 

homossexualismo, então tem gente que não aceitava aquilo e já tá começando a aceitar, 

porque a novela, os jornais, até mesmo reportagens falando sobre isso, então já tá sendo 

normal pra o povo, o homossexualismo, e quando a bíblia está condenando isso tudo. 

Entrevistadora: O telejornal informa, mas tem a mesma capacidade da televisão de afetar as 

pessoas, influenciar a tomar alguma posição, alguma postura? 
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Entrevistado: Exatamente, porque muitos deles, às vezes, quer [sic] até derrubar, como já 

ouvi alguns escândalos com pastores grandes, até mesmo Silas Malafaia, e a mídia ela foi em 

cima empurrando pra como se quisesse detonar aquela pessoa, porque na verdade, ele não tá 

nem aí pra quem ele tá entrevistando ou pra vida daquele cidadão, ele quer mesmo é ganhar a 

audiência dele e não querem saber de nada, se eles puderem derrubar eles derrubam. 

Entrevistadora: Você confia em tudo o que passa no telejornal? 

Entrevistado: Não.  

Entrevistadora: Que tipo de reportagem, de notícia, de assunto mais que você desconfia? 

Entrevistado: Por exemplo, justamente quando eles falam de alguma religião, por exemplo, 

recentemente saiu uma reportagem que um pastor tinha pego uma criança, mas depois o cara 

não era um pastor, eles informaram que era um pastor e era um cara que se passava como um 

pastor. 

Entrevistadora: Aqui em Salvador? 

Entrevistado: Aqui em salvador. 

Entrevistadora: Você viu no jornal da Aratu notícia?  

Entrevistado: E ao o cara não era pastor, era, se passava como pastor e aí abusava das 

crianças, depois que eu vim saber direito pela internet, tudo certinho.  

Entrevistadora: Mas quando você assistiu passou como se fosse um pastor? 

Entrevistado: Exatamente, a mídia botou com se ele fosse o pastor de uma congregação e 

abusou de uma criança. 

Entrevistadora: Mas depois passou dizendo que ele não era pastor? 

Entrevistado: Não, eu vi na internet. Procurei saber, pesquisei pra saber. 

Entrevistadora: Mas na televisão não passou essa informação?  

Entrevistado: Não passou.  

Entrevistadora: Você não confia em tudo, principalmente quando é notícia em relação ao 

evangélico, no caso?  

Entrevistado: Exatamente, é um povo muito perseguido, o povo evangélico. 

Entrevistadora: Por quê? Qual o objetivo? Por que você acha que há a perseguição? 

Entrevistado: Justamente porque a gente discorda de muitas coisas que vem acontecendo e o 

homossexualismo é uma das coisas que a gente discorda, então eles, como eles, a mídia 

envolve tudo isso aí e pra eles tá tudo certo, tudo normal, quando eles acham uma pessoa que 

possa derrubar esse, como posso dizer, esse lado deles aí, eles procuram também afetar esse 

povo.  

Entrevistadora: O jornal é capaz de se posicionar para que o telespectador se torne a favor 

daquela causa ou contra aquela causa? No caso, ao evangélico, quando ele coloca o 

evangélico nesse modo aí, depreciativo, expondo o evangélico como se fosse uma coisa 

negativa, ele é capaz de levantar o telespectador contra?  

Entrevistado: É sim porque nas reportagens que a gente vê é dessa forma aí, eles não dão 

uma explicação correta, eles já vão botando como se os evangélicos fossem a pior raça que 

tem, então acaba virando a mente de muita gente de mente fraca, até mesmo evangélicos.  

Entrevistadora: O evangélico ainda conserva um comportamento moral, ético, mais dos que 

as pessoas que não são evangélicas? 

Entrevistado: Infelizmente não. Tem muitos aí que só levam o nome da igreja, que diz que é 

crente, mas ainda tem essas pessoas que são comuns. 

Entrevistadora: Hoje em dia isso é mais comum que antes? 

Entrevistado: Hoje em dia, isso é atual. 

Entrevistadora: Por quê? As igrejas abriram espaço para as pessoas entrarem e não se 

converterem ou por que a própria sociedade já está? 

Entrevistado: A modernidade que a igreja, abriu espaço pra modernidade. Quando você tem 

uma regra que acaba mudando, então isso afeta todo aquele sistema.  
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Entrevistadora: Por que a igreja abriu isso, por que de certa forma ela permitiu essa 

modernidade dentro da igreja, por quê? 

Entrevistado: Justamente pela questão do desenvolvimento do mundo, o mundo vai se 

desenvolvendo, vai criando tecnologias novas e o ser humano vai acompanhando isso tudo, se 

a pessoa não tiver o freio pra permanecer naquele foco que tinha, ele acaba também indo junto 

com essa modernidade. 

Entrevistadora: O crente se tornaria mais crente se ele se isolasse da questão da televisão, 

não assistisse, ou você acha que isso não afeta a questão da espiritualidade? 

Entrevistado: Olha, tudo que rouba nosso tempo eu acho que afasta o ser humano de Deus, 

então se o ser humano não usasse a televisão com certeza seria uma pessoa mais crente, seria 

quase santo pode se dizer, porque taria dando seu tempo a Deus como sacrifício que ele taria 

fazendo, porque a nossa carne quer isso, mas quando a gente renuncia a carne nós estamos 

agradando a Deus. 

Entrevistadora: Você faz alguma atividade na igreja, tem alguma função?  

Entrevistado: Eu toco em um conjunto, uma banda. Eu toco contrabaixo. Minha paixão, 

Todos os domingos ensaio.   

Entrevistadora: Algum assunto ultimamente te chamou a atenção no telejornal, fora esse do 

falso pastor que abusou da criança? 

Entrevistado: Não, não, porque ultimamente não tenho muito tempo pra parar na televisão, 

esse lance do pastor eu vi assim de relance, aí fui pesquisar na hora que eu tava assim com o 

celular na mão, fui pesquisar acabei encontrando.    

Entrevistadora: Que tipo de notícia chama mais tua atenção pra pesquisar? 

Entrevistado: Esse tipo de notícia, de padre, de pastores, como teve da outra vez também que 

um pastor e a esposa do pastor, se não me engano, matou o outro pastor, porque os crentes da 

igreja dele estava [sic] indo pra igreja do outro pastor, então eles mataram o pastor. 

Entrevistadora: Foi na Bahia, Vitória da Conquista. Você acompanhou a polêmica agora do 

Marco Feliciano?  

Entrevistado: Eu ouvi falar, mas não tenho acompanhado não, me chamou a atenção, mas 

não tive tempo de pesquisar a fundo não.  

Entrevistadora: Quando você pesquisa que você encontra essas informações você chega a 

comentar sobre isso com outras pessoas, com sua família ou na igreja com os irmãos? 

Entrevistado: Primeiramente dentro de casa né, os comentários rolam soltos né, a gente 

começa a comentar e esclarecer a mente por que às vezes a gente fica revoltado como a mídia 

passa pra gente, parece que tá, nos convence que tá certo aquilo ali, mas quando a gente 

procura pesquisa e vê o lado de um e o lado do outro a gente começa a ter uma visão diferente 

da situação. 

Entrevistadora: O que o jornal mostra é uma verdade? 

Entrevistado: Porque quando você fala de jornalismo é algo sério, é algo que tá acontecendo 

no mundo, então dá a entender logo que é aquilo mesmo que tá acontecendo e cabou, não tem 

pra onde correr.  

Entrevistadora: A não ser o tema evangélico, em algum outro assunto ele também se 

posiciona?  

Entrevistado: Contra?  

Entrevistadora: Contra ou a favor, ele toma algum posicionamento? 

Entrevistado: Veja bem, ele se posiciona contra o evangélico, mas quanto ao lado do 

homossexualismo eles não se posicionam contra, eles sempre são a favor, eles sempre 

aceitam, eles sempre abraçam, diz que tá certo, então dá pra vê a diferença daí.    

Entrevistadora: O telejornal teria condição de contribuir para que as pessoas tenham postura 

morais na sociedade? 

Entrevistado: Se eles têm condições? Tem sim, basta querer. 
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Entrevistadora: Os telejornais têm a capacidade de inibir corrupção, ou inibir posturas 

imorais na sociedade?  

Entrevistado: Tem tanto que os políticos usam a mídia pra se fazer, pra influenciar um 

candidato, a votar, essas coisas todas aí usam a mídia. Então, a mídia é uma área muito forte, 

que tem o poder imenso de convencimento.  

Entrevistadora: O telejornal tem a capacidade maior de fazer a gente acreditar, diferente da 

propaganda e da telenovela, por exemplo, que é uma ficção? 

Entrevistado: Exatamente. É algo sério. Tem um menino daqui da rua que ele foi preso, aí a 

mídia botou logo que ele era ladrão, que isso, a conversa, mas na verdade é o irmão dele, eles 

são gêmeos, e ele foi preso confundido com o irmão, quando veio descobri depois de 4 dias 

depois saiu em um bocado de jornal, depois de 4 dias descobriram que não era ele, era o 

irmão dele, ele foi preso só que deu o nome do irmão dele que eram gêmeos, então pegaram 

ele achando que era o irmão.  

Entrevistadora: Mas foi um erro da polícia? 

Entrevistado: Da polícia, então a mídia aí já foi, já apareceu no jornal, apareceu no jornal de 

folha mesmo A tarde já explicando tudo certinho que o cara foi confundido. 

Entrevistadora: Mas na televisão apareceu a (des) confusão?  

Entrevistado: Não, só no jornal A tarde. Se eu não me engano depois apareceu, logo no ato 

que pegaram o irmão dele que tava foragido, coisa assim. E apareceu na televisão como se 

fosse ele mesmo e depois que apareceu tudo passou ele sendo solto. Os filhos abraçando ele 

que ele não tinha nada a vê com a história.  

Entrevistadora: No caso aí, qual é a notícia que é mais atrativa? A primeira que foi colocado 

ele como ladrão, a pessoa que roubou, ou a segunda que desfaz o erro da polícia? 

Entrevistado: A que chama mais a atenção é sempre a pior né. A que chama mais a atenção é 

sempre a pior, porque além da gente conhecer a pessoa, a gente não sabia que tinha esse 

caráter, então a gente já vai tomando aquele baque logo, então aquilo fica mais impactante 

dentro da gente.    

Entrevistadora: O telejornal mostra mais notícias negativas ou positivas? 

Entrevistado: Hoje em dia, o telejornal tá apresentando mais negativo. 

Entrevistadora: Por que eles focam muito nisso? 

Entrevistado: Por que hoje em dia é o que tá dando mídia, o povo não quer mais assisti algo 

bom, algo agradável que vai te trazer mesmo um conhecimento, quer mais assisti a miséria 

mesmo, é Se Liga Bocão, é tanto que aumentou o número de jornais que falam sobre 

violência assim, Se Liga Bocão, é Na Mira, esses programas tudo aumentou porque é o que tá 

dando audiência, o povo quer vê isso. 

Entrevistadora: Por que as pessoas querem ver as coisas ruins? Por que esses programas têm 

audiência? E por que aumenta tanto assim o número de jornais que mostram violência? As 

pessoas querem vê isso mesmo? 

Entrevistado: Veja bem, é o que tá acontecendo no próprio bairro, a gente vê isso 

acontecendo diariamente, miséria, assalto, então o povo acaba se acostumando com aquilo ali 

e já vai querendo saber o que tá acontecendo em outro bairro mais próximo e aí vai 

generalizando e acaba que o povo vai se acostumando com aquilo que vai passando 

diariamente. 

Entrevistadora: A igreja no bairro tem um papel importante? 

Entrevistado: A igreja ela tem que ser sempre missionária e começando do próprio bairro, se 

ela quer ir pra fora pregar o evangelho, ela tem que primeiro pregar o evangelho dentro do 

bairro.  

Entrevistadora: Você assiste mais o Se Liga Bocão meio dia?  

Entrevistado: É o único jornal que dá pra eu assisti, é esse. 

Entrevistadora: Ele passa no SBT ou na Record? 
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Entrevistado: É porque lá a gente só assiste o 4 ou o 5, aí fico meio confuso. 

Entrevistadora: Ele mostra mais notícias locais?  

Entrevistado: De Salvador, só Salvador, algumas de Feira de Santana, mas é mais de 

Salvador mesmo e é notícia só de quem prendeu, quem foi morto, nada de um conhecimento 

que você possa utilizar, como posso dizer, em um trabalho ou numa entrevista de emprego 

assim, como o canal 7 mesmo que é um canal cultural que você aprende várias coisa [sic] ali 

que você pode utilizar numa entrevista de emprego, hoje em dia o jornal quer mais apresentar 

destruição, violência, que tá acontecendo mesmo no mundo.  

Entrevistadora: Então, eu quero te agradecer.  

 

 

3. FAMÍLIA SANTOS (Sa) 

 

 Sa1 Sa2 Sa3 

Idade 48 anos 59 anos 24 anos 

Escolaridad

e 

Segundo grau por CPA. Segundo grau / curso de 

Contabilidade.  

Último semestre em 

Geografia na UESC.  

Ocupação Gesseiro, faz trabalhos 

pré-moldados com gesso.  

Cuida do lar e dos netos.  Agente de endemias da 

Prefeitura de Ipiaú.  

Endereço Centro Ipiaú Bahia. Centro Ipiaú Bahia. Centro Ipiaú Bahia. 

Estado Civil  Casado há 28 anos. Casada há 28 anos  Solteira (noiva) 

Filhos  2 filhas.  2 filhas Não tem  

Tempo de 

Igreja 

37 anos  40 anos  24 anos 

Função ou 

cargo na 

igreja 

Presbítero da Congregação 

de Teresinha (distrito de 

Ipiaú). 

Segunda tesoureira geral do 

Campo AD-Ipiaú. Líder das 

mulheres na Congregação de 

Teresinha.  

Regente (musical) do grupo 

de jovens na igreja sede. 

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE Sa1 

 

Entrevistadora: Hoje 29 de março de 2016, estamos aqui para mais uma entrevista sobre 

nossa pesquisa que é “Os efeitos da midiatização na religiosidade pentecostal brasileira”. 

Então vamos iniciar a entrevista e passo agora para o entrevistado.  

Entrevistadora: Idade? 

Entrevistado: 48 anos 

Entrevistadora: Nível de escolaridade? Até que série estudou? 

Entrevistado: Estudei até, conclui o primeiro grau...na verdade eu fiz CPA... é conclui. 

Entrevistadora: Qual sua ocupação principal? 

Entrevistado: No secular, eu sou gesseiro, trabalho com gesso, forro, decorações, divisórias. 

Se precisar de gesso é com a gente. 

Entrevistadora: Estado civil? 

Entrevistado: Casado. 

Entrevistadora: Tem filhos? 

Entrevistado: Tem duas. 

Entrevistadora: Fale sobre sua história antes de ser crente ou você nasceu no evangelho. 

Você já nasceu no evangelho? 

Entrevistado: Não, não. Aceitei a Jesus com 11 anos de idade... Tem mais ou menos uns 37 

anos. 

Entrevistadora: Antes da igreja, você lembra? Como foi sua história? 
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Entrevistado: Não. A minha história de infância.  

Entrevistadora: Os seus pais eram evangélicos? 

Entrevistado: Não. A gente era muito pobre, em Ubatã, vivemos uma época muito difícil, 

mas graças a Deus que achamos Jesus, encontramos Cristo no mesmo dia, toda família, a 

partir daí só benção.  

Entrevistadora: Então você foi para a igreja com seu pai, sua mãe, todo mundo? 

Entrevistado: Já. A família toda.  

Entrevistadora: Você foi por que a família foi, você acabou indo. 

Entrevistado: Exato. 

Entrevistadora: Já foi para a Assembleia de Deus? 

Entrevistado: Assembleia de Deus. Nunca mudamos. 

Entrevistadora: E porque escolheram a Assembleia de Deus, era a mais próxima? 

Entrevistado: Não é por que a Assembleia de Deus foi a primeira igreja que nós tivemos o 

contato e, graças a Deus, nós achamos por bem ficar na Assembleia de Deus e gostamos. Uma 

igreja pentecostal, igreja boa... somos pentecostais mesmo. 

Entrevistadora: E qual a diferença de ser pentecostal e de ser crente de outra denominação? 

Entrevistado: Olha, eu não posso te falar muito a diferença porque eu não conheço muito as 

outras, entendeu? Essas bem tradicionais eu não conheço muito, mas sobre a Assembleia de 

Deus. 

Entrevistadora: E ser crente pentecostal é ser crente que? 

Entrevistado: É o crente fervoroso, é o crente que crer no batismo com o espírito santo, 

entendeu, então é isso aí. 

Entrevistadora: Você desempenha alguma atividade na igreja, alguma função, algum cargo? 

Entrevistado: Agora eu tenho lá 3 anos que sou presbítero e tamos aí, pra Deus, tomando 

conta de uma congregação em Teresinha.   

Entrevistadora: A congregação é vinculada a Assembleia de Deus de Ipiaú, então você é 

presbítero daqui do campo de Ipiaú. E todos são da Assembleia de Deus em sua casa, já teve 

algum conflito, alguma saída de um membro para outra igreja, alguém já desviou? 

Entrevistado: Já, já, tenho um irmão que tá desviado, mas são todos da Assembleia de Deus, 

minha vó... as meninas sempre foram da Assembleia, graças a Deus uma casou, hoje é pastor, 

meu genro, uma benção, e a outra tá aí no caminho também querendo casar, tudo crente, 

graças a Deus, tudo da Assembleia de Deus. Não tem rami...  

Entrevistadora: Que atividades a família realiza juntos, você, sua esposa e as meninas 

realizam juntos, vocês fazem juntos? 

Entrevistado: Olha, você fala na igreja... na igreja são todos empenhados, sou presbítero 

cuido da congregação, a mais velha ela é secretária da igreja, o esposo dela é pastor, a outra é 

regente da mocidade, então todo mundo trabalha. 

Entrevistadora: Em casa, tem alguma atividade que vocês fazem juntos, almoçam, viagem, 

encontro? 

Entrevistado: A gente gosta muito de almoçar aos domingos, quando pode a gente reúne a 

família, fez uma feijoada rsrs. 

Entrevistadora: É bom ter uma família crente? 

Entrevistado: É ótimo rsrsrs. Não pode ser melhor não.  

Entrevistadora: Vou fazer algumas perguntas sobre a questão dos meios de comunicação. 

Você usa algum meio de comunicação no dia a dia? 

Entrevistado: Uso como sempre, como todos, celular, eu uso muito bastante, revista muito 

não, rádio muito pouco, televisão, jornal, com certeza.  

Entrevistadora: Na sua casa tem aparelho de televisão? 

Entrevistado: Tem.  

Entrevistadora: Quantos aparelhos de televisão têm na sua casa? 
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Entrevistado: Só duas rsrsrs 

Entrevistadora: Onde ficam? 

Entrevistado: Na sala e no quarto 

Entrevistadora: No seu quarto? 

Entrevistado: É. 

Entrevistadora: Você assiste televisão? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: Quanto tempo assim, você assiste todo dia, de vez em quando?   

Entrevistado: É, assim que eu posso eu assisto, só não deixo de ir pros cultos pra assistir 

televisão.  

Entrevistadora: Quanto tempo mais ou menos você assiste televisão? 

Entrevistado: Olha, geralmente o tempo maior é o do jornal, quando eu tenho tempo assisto 

muito jornal. 

Entrevistadora: O que você mais gosta e o que menos gosta na televisão? 

Entrevistado: Vixe rapaz, eu gosto do jornal, gosto dos programas evangélicos, 

principalmente o de Silas Malafaia, gosto bastante do Vejam só e tem outros. 

Entrevistadora: Tem algum programa que a família assiste juntos, chegam a assistir juntos? 

Entrevistado: Às vezes o Vejam só, mas é mais difícil porque. É um programa que passa na 

Rit de perguntas e respostas, debate, muito bom... é informativo também, mas é mais um 

debate. O pastor convida pessoas de outras igrejas, faz o debate, levam os temas e discute, 

muito bom. 

 Entrevistadora: O que você acha sobre o crente assistir televisão? 

Entrevistado: Olha, eu acho que você deve assistir televisão que venha lhe satisfazer, o que 

não deve, não deve assistir, então o crente acho que ele deve ter seus programas certo, que ele 

acha que não vai trazer escândalo pra ele, eu acho que não tem problema nenhum. 

Entrevistadora: Na história da Assembleia de Deus já foi pecado assistir TV, já foi pecado 

ter o aparelho de TV em casa. por que isso mudou? E o que você acha disso? 

Entrevistado: (Risos) Olha bem, quando eu aceitei a Jesus na Assembleia de Deus não podia 

entrar nem de sandália havaiana e a televisão e o rádio ele era proibido, mas com o passar dos 

tempos as coisas foi modificando. Eu acredito que os pastores, foi chegando pastores novos 

na Convenção. Você sabe que a nossa Assembleia de Deus ela é regida pela Convenção Geral 

e o pastor presidente ele tem uma mente, e os pastores mais antigos eles tinham essa mente 

mais fechada... pra inovações, e quando vai passando os tempos esses pastores vai [sic] 

morrendo, vai ficando velhinho, vai vindo outros pastores com a mente mais aberta e os 

próprios pastores que faz parte da mesa eles levam pras reuniões dizendo o que as pessoas tão 

pedindo né. Que na verdade a televisão, se você for olhar pelo lado bom, ela é boa, como tudo 

né, como tudo aquilo celular, internet, se você usar pro bem ele é bem, se usar pro mal ele é 

mal, então acho que foi isso que fez com que a Assembleia de Deus abrisse mão da TV, 

porque mesmo eles não querendo muitos crentes já estavam usando a televisão, então era 

melhor ele liberar, na verdade tavam desobedecendo, se eles liberando então, já não era mais 

uma desobediência, já era normal.   

Entrevistadora: Desde quando os crentes passaram a ter TV em casa, você acha que isso 

afetou os costumes e comportamentos dos crentes? Ter TV em casa afetou ou afeta o 

comportamento dos crentes?  

Entrevistado: Olha, eu acho que se não tivesse a TV, essas pessoas que tem o 

comportamento e que vem a desabonar a doutrina, elas deveriam achar em outros meios. Eu 

acho que a televisão depende, se as pessoas acham que o que elas assistem vai influenciar eu 

acho que sim, mas no meu caso não.  

Entrevistadora: Você acha que a TV influencia, afeta a sociedade de algum modo? A 

sociedade geral, você acha que a TV afeta?  
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Entrevistado: Tem uns programas que sim, tem uns programas que afetam, tem uns 

programas que não tem nada de bom pra sociedade nem pra família, mas por outro lado eu 

acho que a televisão tem muita importância, traz muitas coisas boas, informações, e que a 

gente precisa.  

Entrevistadora: Que tipo de programações que afeta a família, na sua opinião? Que não 

trazem coisas que não são produtivas, não são positivas?  

Entrevistado: Olha, tem vários programas, eu não posso te falar porque eu não sei nem o 

nome dos apresentadores, mas tem uns programa [sic] que, novelas, principalmente, que não 

tem nada que edifica, nada que edifica, e alguns programas de auditório também, que não traz 

nada de edificação, então acho que esses programas influem muito. 

Entrevistadora: O que difere moralmente os crentes das pessoas não crentes, pra você, na 

sua opinião? Os valores morais que a igreja mantém e que o mundo não mantém?  

Entrevistado: Olha, a diferença, eu acho, eu tenho certeza que o crente ele é diferente, é 

diferente, até quando você aceita Cristo como salvador de sua vida é porque você quer 

mudança e quando você tem uma mudança, essa mudança pra melhor você só encontra com 

Cristo. E quando você vive uma vida que você não tem um compromisso com Cristo, você 

vive ao léu, digamos assim, você vive uma vida aos seus prazeres, você não tem ninguém pra 

lhe reclamar, não tem ninguém que vá, ao contrário de você que você faz o que você quer em 

sua vida, você sendo uma pessoa evangélica, você prever que tem Deus em sua vida e 

segundo, você tem uma igreja que tem uma doutrina que você precisa realmente está 

obedecendo a doutrina da sua igreja, porque senão, não valeria a pena você está indo pra 

igreja todos os dias e praticando as mesmas coisas que você praticava antes.  

Entrevistadora: Que ensinamentos morais você valoriza em sua família, você ensina para 

suas filhas, o comportamento moral que você acha que elas devem seguir que vocês devem 

seguir? 

Entrevistado: Esse comportamento moral a gente acha no próprio Cristo, então a gente tenta 

levar uma vida com Cristo, e o ensinamento nosso, tem um versículo na bíblia, não me 

lembro aonde está escrito, mas diz “ensina teu filho no caminho que deve andar, e depois de 

grande não venha se desviar dele”, então a gente teve esse cuidado, graças a Deus, as nossas 

filhas foram criadas no evangelho e a gente tinha muito cuidado com mistura com pessoas que 

realmente poderiam tá levando pra outros caminhos, nosso cuidado foi esse, e graças a Deus 

tão tudo no evangelho e sempre a gente aconselha pra que estudem, se formem e casem, mas 

casem com pessoas crentes porque Deus não gosta de mistura, então esses ensinamentos a 

gente aprendeu, graças a Deus, aceitei a Jesus com 11 anos como já falei e casei com uma 

pessoa crente, constitui família e são todos evangélicos, então, eu acho que esse aprendizado a 

gente já trouxe de muito tempo.  

Entrevistadora: Cite exemplos de imoralidades que o mundo pratica, mas que o crente evita, 

que ele tem que evitar? 

Entrevistado: Olha, é meio assim pra falar, mas eu acho que é tudo aquilo que não está de 

acordo com a palavra de Deus o crente não deve praticar, mas se for falar de algumas coisas 

sei lá, se comportar no vestir, na rua, não dá maus, dá bons testemunhos, bons exemplos pras 

pessoas, as pessoas olhar e dizer ali é crente, identificar entendeu? Infelizmente tem algumas 

pessoas no nosso meio e que realmente não dá testemunho, mas fica meio difícil falar sobre 

isso. Mas eu acho que o crente realmente pra ser verdadeiro cristão ele precisa dá testemunho 

tanto no vestir, no andar, no comportar, no comprar e pagar, em tudo, pra que ele seja 

diferente. 

Entrevistadora: De acordo com os princípios morais cristãos, evangélicos, assembleianos, 

esses princípios que você segue... assistir TV é moral ou imoral? 

Entrevistado: Depende, se você assistir os programas que lhe edifica ou que não venham 

tirar a sua paz, dependendo, falando que a paz é a mente, que você tem uma coisa que lhe 
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acusa é a mente. Então, se sua mente não lhe acusa eu acho que nada vai mais lhe acusar, 

então só tem duas pessoas que lhe conhece é você e Deus, então eu acho que a televisão ela 

não interfere, você pode assistir o que você quiser assim que sua mente não lhe acuse. Então, 

eu acho que o crente verdadeiro não vai assistir um programa que não vem edificar a ele, e 

depois vem acusar a ele, que com certeza acusa.  

Entrevistadora: Que tipo de programa não acusaria o crente, ele não se sentiria 

desconfortável, em pecado, assistindo? 

Entrevistado: (risos) vai de cada pessoa né, no meu ver é o jornal, é o futebol, jogo do Brasil, 

inclusive hoje tem até jogo do Brasil rsrsrs 

Entrevistadora: Mas antes também era imoral assistir jogo de futebol? 

Entrevistado: É exatamente rsrs naquele tempo em que o pessoal era fechado, a mente 

fechada e tudo, hoje nós temos atletas que são crentes, mas a igreja ainda segura essa doutrina 

de não praticar esporte, de não jogar bola, porque quando a igreja tem essa doutrina de não 

jogar futebol, inclusive quando tem batismo o pastor enfatiza muito esse lado é porque o 

futebol, quando você tá jogando um babinha com os colegas ele traz muita ira né, quando 

alguém machuca o outro, aí a pessoa fica zangado e a ira já traz confusão, sabe disso, então 

pode acontecer uma briga no campo, então a igreja ela pede...exatamente, e não trazer 

escândalo, e não trazer escândalo, porque já pensou o crente jogando futebol e daqui a pouco 

entra na mão com outro, olha o irmão jogando, batendo, né, brigando. Então, ela pensa por 

esse lado.  

Entrevistadora: Então, assistir telejornal é o mais aceitável, por quê? Você assiste o 

telejornal?  

Entrevistado: Assisto. 

Entrevistadora: Quais telejornais você assiste na televisão? 

Entrevistado: Assisto jornal da Globo, Jornal Nacional, (pausa) às vezes o Datena rsrs, da 

Band. 

Entrevistadora: Qual a diferença entre os da Globo e o Datena? 

Entrevistado: A diferença agora é porque o Datena é um jornal policial né, é policial então 

muita gente não gosta porque tem muita miséria e tudo mais, mas, de qualquer maneira, a 

gente assistindo isso aí você vê como tá a violência, se a gente se isolar de tudo a gente não 

vai saber de nada também. Então eu acho que você assistindo e não deixando levar pra o 

coração essas coisas, não tem nada a ver não. 

Entrevistadora: E porque você assiste o telejornal? Por que você acha que é bom assistir 

telejornal?  

Entrevistado: Na maioria das vezes pra passar o tempo mesmo rsrsrs e às vezes aprender 

alguma coisa, ficar por dentro mesmo do que está acontecendo. 

Entrevistadora: Na sua família mais alguém assiste o telejornal ou só você? 

Entrevistado: Alenice minha esposa, às vezes ela assiste o Jornal Nacional, é o que eu mais 

vejo ela assistir. 

Entrevistadora: Você acha que os telejornais, o Jornal Nacional, o Datena, ou algum outro 

telejornal, eles influenciam as pessoas? 

Entrevistado: Olha, Jornal Nacional talvez não, mas o Datena, se tiver alguém, eu não sei te 

informar direito, mas eu penso a mim, se o cabra já é ruim, se ele tem a maldade no coração, 

eu acho que quanto mais ele vê as coisas acho desperta mais, sei lá, é um pensamento meu, 

não sei entendeu, a mim mesmo não.  

Entrevistadora: E ao crente em geral, você acha que o telejornal é capaz de influenciar o 

crente de alguma forma, não somente na questão da violência, mas na questão política, na 

questão social, profissional. O telejornal influencia na vida do crente ou das pessoas em geral? 

Entrevistado: Eu acho que sim, influencia. 

Entrevistadora: Assistir telejornal é bom ou ruim na sua opinião? Por quê? 
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Entrevistado: Bom. Por que aquilo que eu falei né, você fica por dentro das coisas, sabe o 

que tá acontecendo, então, você não fica isolado.  

Entrevistadora: Você confia no telejornal? Nas notícias que passam? 

Entrevistado: Na maior parte sim... que pode ter alguma coisa que seja mentira né.  

Entrevistadora: Na igreja, há algum momento em que você tá lá dirigindo a igreja ou quando 

você mesmo tá na igreja há algum momento em que as pessoas fazem referência ou você 

mesmo faz referência a algum acontecimento que passou no jornal ou alguma notícia que foi 

dada em algum telejornal? 

Entrevistado: Há sim, com certeza, principalmente nos dias que a gente tamos vivendo a 

gente tá vendo acontecendo aquilo que Cristo disse, uma vez os discípulos perguntaram 

“Mestre, quando é que o Senhor vai voltar?”, Ele disse “olha, acautelais que eu não engano, 

mas fique atento que quando tiver próximo a minha vinda acontecerão muitos sinais, né, 

terremotos, guerras, é nações contra nações, é filho contra pai” e a gente acaba vendo essas 

coisas em televisão, inclusive semana passada a gente viu, o cara matou a mãe, outro o pai 

matou o filho, e a gente acaba na hora tá falando pregando se lembra dessas coisas, é por isso 

que a televisão de qualquer maneira influi nas nossas vidas, e a gente acaba falando, mas isso 

é pra alertar o povo e que a volta de Cristo está próxima.  

Entrevistadora: Você incentiva sua família, suas filhas e sua esposa, a assistir o telejornal? 

Entrevistado: Não, não, nunca incentivei ninguém não. Nunca incentivei não. 

Entrevistadora: Nesses dias, nos últimos dias, nos telejornais dos últimos dias, nas últimas 

semanas, quais assuntos dos telejornais vêm se destacando para você, que vem chamando sua 

atenção? 

Entrevistado: Olha, o que tá mais em evidência aí é a roubalheira, a roubalheira, a 

desonestidade, a gente tá vendo aí, nunca vi, em toda minha vida, prender senadores acusado 

de corrupção, e depois o próprio senador voltar pra câmara. Então, isso realmente nunca vi, 

nunca vi se pedir também prisão de ex presidente da República, então acho que a televisão tá 

trazendo pra nós esses dias esses fatos que está acontecendo e eu não tenho dúvida que isso, 

se aproxima a volta de Cristo.  

Entrevistadora: Se destacou então aquela, aqueles dias que tava sendo muito evidentes as 

notícias daquele mandado de Lula, ir buscar ele em casa, coercivo né? 

Entrevistado: Isso. Exatamente. Tem que ir. Ou queira ou não queira teria que ir, aí depois 

você vê a Presidente querendo empossar ele num cargo maior pra que ele não venha ser preso, 

dando proteção, então a gente fica, a gente fica bem. 

Entrevistadora: Você acha que o telejornal noticiar essas coisas é importante? 

Entrevistado: Eu acho que é importante que a nação precisa ficar sabendo, agora nós como 

cristão não podemos sair na rua, não podemos incentivar outras pessoas, que o nosso dever é 

orar, orar por eles. 

Entrevistadora: Você fala desses assuntos que você viu e que chamou a sua atenção, como a 

questão da corrupção e o pedido de prisão ou então tentativa de prisão de um ex-presidente. 

Você fala desses assuntos com sua família ou na igreja também? 

Entrevistado: Na igreja falo mais, com a família muito não. 

Entrevistadora: Alguma matéria ou alguma reportagem nos últimos dias no telejornal 

chamou sua atenção, você lembra de alguma coisa que chamou sua atenção? 

Entrevistado: O que chamou minha atenção também foi aquele desastre, se não me falta a 

memória o nome da cidade, foi Santa Maria parece que teve lá que a barragem desabou e 

matou várias pessoas.  

Entrevistadora: A São Marco na cidade de Mariana. 

Entrevistado: Exato. O que me chamou a atenção foi o despertamento daquela moça e que 

quando ela descobriu, ela pegou a moto e saiu anunciando e salvou muita gente com o 

anúncio dela e alguém fez uma pergunta pra ela e disse “se você tivesse dormindo nessa 
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hora?” Ela disse “morreria todo mundo”. Então isso me chamou muito a atenção até o 

despertamento do povo da volta de Cristo que nós devemos estar despertados igual aquela 

moça, anunciar o evangelho e dizer que está chegando os últimos dias. João escreveu dizendo 

filhinhos já é a última hora e se fosse agora João escreveria dizendo filhinhos já é os últimos 

segundos, então eu acho que a gente precisa anunciar o evangelho porque assim como aquela 

barragem ela levou muita vida e poderia levar muito mais se aquela moça não tivesse 

despertado e saído anunciando dizendo que a barragem tinha estourado, então traz pra os 

nossos dias nossos pensamentos. 

Entrevistadora: Você lembra em qual jornal falou dela, dessa moça? 

Entrevistado: Não tou lembrado não, não sei se foi Datena, não lembro bem não.  

Entrevistadora: Ela teve um comportamento muito justo. 

Entrevistado: Muito humano, muito bom. Pessoa do coração muito boa, e ela saiu 

anunciando né, então eu tomei aquilo como exemplo.  

Entrevistadora: Você acha que os telejornais apresentam notícias de imoralidade, eles 

trazem a imoralidade como notícia, no telejornal? 

Entrevistado: Não sei te informar direito não, mas deve ter uma parte do jornal que traz sim.  

 

Entrevistadora: Por exemplo, você falou da desonestidade e corrupção como imoralidade? 

Entrevistado: É por que aqueles que deveriam dar exemplos não dão né, então de qualquer 

maneira já são imoral [sic].  

Entrevistadora: Você lembra de alguma situação que você achou que o telejornal se 

posicionou a favor ou contra alguma postura imoral ou moral? Você percebeu se algum 

telejornal desses que você assistiu ele tem alguma posição ou posicionamento a favor ou 

contra alguma dessas situações? 

Entrevistado: Olha não, eu não me lembro assim pra te responder assim no momento... eu 

acho que o papel do jornal é trazer informação às pessoas né, então quando tem esse tipo de 

imoralidade que o jornal traz ao público duas intenções ele tem, uma de informar o povo e a 

outra de ter audiência né, ter audiência, é tanto que eles não se cansa, toda hora eles estão 

falando né, então eu acho que o papel do jornal é esse, é trazer informações e também é 

ganhar audiência.  

Entrevistadora: Por que a corrupção vem ganhando tanto destaque nos telejornais dos 

últimos tempos? 

Entrevistado: Eu não sei te informar bem, mas eu acho que os acontecimentos contribuem 

pra isso né e como nós já falamos antes a volta de Cristo, a volta de Cristo isso tem que 

acontecer e os jornais eles pegam qualquer coisa que aconteça que é anormal eles querem 

trazer ao público pra ganhar audiência e pra trazer informação, então eu acho que isso aí influi 

muito nos telejornais. 

Entrevistadora: Você acha que quando o telejornal publica uma notícia de imoralidade ele 

contribui para que as pessoas tenham uma boa conduta moral? Por exemplo, para que esse 

tipo de imoralidade, por exemplo, corrupção, roubo, a desonestidade. Quando eles divulgam 

uma desonestidade, contribuem para que a desonestidade diminua? Para que as pessoas 

tenham uma melhor conduta, uma boa conduta diante da notícia ou você acha que isso não vai 

influenciar? 

Entrevistado: Olha, eu acho que pra mim talvez não influencia não, quando o camarada tem 

o pensamento de ser corrupto, eu acho que ele não precisa ver jornal pra despertar, eu acho 

que traz mais indignação pra quele que é justo, pra pessoa que trabalha honesto, porque ele 

vem trabalhando honesto e honestamente pagando seus impostos e aquele que deveria cuidar 

do dinheiro público pra saúde, pra educação, e etc. cuidar desse dinheiro melhor pra 

humanidade, aí você vê o camarada desviando o dinheiro, aí te traz grande indignação pra que 

a pessoa, que é honesta.  
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Entrevistadora: Você acha que o telejornal é um meio pertinente para incentivar as pessoas a 

terem uma conduta moral e de bons costumes? Você acha que o telejornal é capaz de 

influenciar as pessoas, com as notícias pela postura que eles colocam, a ter uma boa conduta, 

condutas morais? 

Entrevistado: Eu acho que sim, em parte sim, até porque quando a gente ler a bíblia e a gente 

ouve dizer assim “olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus”, aí você trazendo pra 

vida secular, você ouvindo você aprende, então eu acho que você ouvindo o jornal você tira 

coisas boas pra tua vida e você pode sim está tirando alguma coisa de aproveito no jornal. 

Entrevistadora: Que exemplos de boas condutas e bons comportamentos poderiam ser mais 

noticiados no telejornal, na sua opinião? 

Entrevistado: A gente como brasileiro gostaria muito de ver o Jornal Nacional noticiando 

coisas boas né, planos que viessem melhorar a vida do brasileiro como daquela vez que Lula 

lançou Fome Zero e trouxe alegria pro brasileiro rsrs, mas infelizmente foi água abaixo, se 

você andar nas periferias das cidades, principalmente grandes cidades, você vai vê muitas 

pessoas sofrendo, muita gente passando dificuldade, fome, até nas cidades pequenas mesmo 

muita gente passando dificuldade, então eu acho que é isso aí, necessita ainda de planos de 

governo pra que o jornal venha noticiar coisas boas, pras pessoas terem mais prazer de assistir 

jornal que rsrs infelizmente não tá dando prazer não.  

Entrevistadora: Bom eu quero agradecer e você quer falar mais alguma coisa sobre 

televisão, sobre esta questão da relação da igreja com a televisão, tem mais alguma coisa que 

você queira registrar? 

Entrevistado: Não. Já foi dito, já foi dito, eu acho que a televisão ela traz, se você assistir as 

coisas boas vai ser bom pra você, mas se assistir também as coisas más ela vai trazer pra sua 

mente complicações e sua mente vai lhe acusar de muitas coisas, então acho que a televisão 

ela não foi coisas más não, foi coisas boas pra igreja, pros crentes, pra igreja não pros crentes, 

pros membros que tem a televisão em casa e sabe usar. Eu acho que cada um de nós tem que 

saber usar a TV, só isso. 

Entrevistadora: Obrigada  

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE Sa3 

 

Entrevistadora: 29 de março de 2016, estamos aqui entrevistando mais um membro da 

família Santos. Então vamos lá. 

Entrevistadora: Idade? 

Entrevistada: 24 anos 

Entrevistadora: E seu nível de escolaridade? 

Entrevistada: Superior incompleto. 

Entrevistadora: Você está estudando o quê? 

Entrevistada: Geografia. 

Entrevistadora: Ê que maravilha! Amo geografia. 

Entrevistada: É que bom. 

Entrevistadora: Para mim é um dos cursos mais fascinantes. Eu fui professora no último 

semestre agora da turma de geografia. 

Entrevistada: Foi? Olha que legal. 

Entrevistadora: Me encantei, fiquei dois semestres. 

Entrevistada: Você ministrou que disciplina? 

Entrevistadora: Língua portuguesa. Que no primeiro semestre lá é. 

Entrevistada: É optativa. 

Entrevistadora: Não, lá é obrigatória. 
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Entrevistada: É obrigatória? 

Entrevistadora: No primeiro semestre tem uma lá que é obrigatória. Língua portuguesa. 

Entrevistada: Ah que legal. Lá não é obrigatória não. 

Entrevistadora: Onde é? Que faculdade é? 

Entrevistada: Na UESC. 

Entrevistadora: Na UESC é? Eita, vai e volta todo dia? 

Entrevistada: Todo dia. 

Entrevistadora: Nossa, cansativo né? 

Entrevistada: Agora que eu tô de férias, segunda-feira eu já volto. Quer dizer volto sexta-

feira, mas como ninguém vai, só vou segunda. 

Entrevistadora: Está em que semestre? 

Entrevistada: Tô indefinido, já era pra ter formado. 

Entrevistadora: Mulher, conclua logo isso. 

Entrevistada: Mas eu formo agora em agosto. É porque eu fui fazer dois ao mesmo tempo aí. 

Eu comecei lá e fui fazer serviço social a distância. Aí tive que trancar alguns dias o de cá pra 

fazer o de lá. Aí teve uma hora que tive que optar ou por um ou por outro, aí eu tranquei lá e 

vim pra cá pra concluir. 

Entrevistadora: Por que o serviço social era público também? 

Entrevistada: Não, mas era bolsa do PROUNI, aí chocou. É, não podia não. Aí na hora de 

optar, eu falei não vou jogar fora cá, falei depois eu pago e depois continuo. 

Entrevistadora: Não, com certeza, e cá você vai ter uma outra. É, isso mesmo. Que bom viu, 

eu também estudei assim, indo e vindo pra Jequié, né? Aquela agonia, cansativo. Mas é bom. 

Estava pensando isso agora quando vim de Jequié, que a gente dá mais valor quando vai e 

vem todo dia. 

Entrevistada: Às vezes eu vou fazer concurso assim pra outra cidade, aí eu falava eu não 

aguento mais viajar de roça em roça, eu vou fazer algo pra aqui mesmo. 

Entrevistadora: Quando acabar você vai fazer, se preocupe não. Então qual sua ocupação 

hoje assim, principal, você estuda? É estudante. 

Entrevistada: E trabalho ainda. 

Entrevistadora: Você trabalha? 

Entrevistada: Trabalho. 

Entrevistadora: Trabalha onde? 

Entrevistada: Na prefeitura, sou agente de endemias. 

Entrevistadora: Ah, de saúde né? De atendimento. Aí você trabalha quantas horas? Quarenta 

horas semanal? 

Entrevistada: Olha, não chega a quarenta porque eu saio mais cedo porque vou pra 

faculdade. 

Entrevistadora: Mas todo dia? 

Entrevistada: Todo dia. 

Entrevistadora: Você faz essa rotina todo dia depois volta, pega um ônibus e vai pra 

faculdade. É puxado né? Eu também trabalhei e estudei. Mas a gente vence. 

Entrevistada: É com certeza. 

Entrevistadora: Estado civil? 

Entrevistada: Solteira. 

Entrevistadora: Mas está noiva. Que maravilha. 

Entrevistada: Vou casar em setembro, está convidada, viu, 3 de setembro. Se tiver por aqui, 

ou se tiver como vir. 

Entrevistadora: Ah, que maravilha, venho sim. Bom, seu pai já me falou que vocês já 

nasceram, ele já estava no evangelho. Você teve algum tempo fora da igreja? 

Entrevistada: Não, não. 
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Entrevistadora: Já teve vontade de ir para outra igreja que não a Assembleia de Deus? 

Entrevistada: Não, também não. 

Entrevistadora: Já frequentou outra igreja? 

Entrevistada: Já frequentei na época que fazia parte do grupo de missões. A gente sempre 

participava lá de alguns cultos, ensaios, essas coisas, mas eu nunca tive vontade de congregar 

lá não. Participava só porque era uma programação a mais. 

Entrevistadora: Sei. Mas assim, a escolha da Assembleia de Deus era porque seus pais já 

eram da Assembleia de Deus? 

Entrevistada: É, eu acredito que sim. Se eles não fossem eu seria de outra, mas como já fui 

criada aqui. 

Entrevistadora: Sempre foi assembleiana então, você tem quantos anos? 

Entrevistada: Vinte e quatro. 

Entrevistadora: Vinte quatro anos na Assembleia de Deus né? 

Entrevistada: É. 

Entrevistadora: Então você é pentecostal? Ser pentecostal é bom? 

Entrevistada: Sim. É. É muito bom. 

Entrevistadora: É diferente de ser batista, de ser adventista. 

Entrevistada: Com certeza, tanto que você se acostuma né? A gente vai num culto visitar e 

nem se acostuma assim, acha estranho. 

Entrevistadora: Qual a diferença principal? 

Entrevistada: Primeiro que você não pode expressar seu estado, você quer dar um “glória a 

Deus”, “aleluia” e não pode. Acho que até pode, não sei, mas acho que o povo vai ficar 

olhando, né? Desconfiado. 

Entrevistadora: Não faz parte daquele tipo de religiosidade, né? 

Entrevistada: É. É diferente. 

Entrevistadora: A liturgia é diferente. Você tem alguma função na igreja, alguma atividade 

na igreja? 

Entrevistada: Sim, eu sou regente do grupo, de jovens. 

Entrevistadora: Jovens? Na sede? 

Entrevistada: Agora assim, eu tava na catedral e era regente lá, agora que eu tô na sede sou 

regente lá também, colocaram agora. 

Entrevistadora: Ah que bom. Como é a convivência religiosa na família? Você acha o quê? 

É difícil ser religioso no ambiente religioso? 

Entrevistada: Não, é muito melhor. 

Entrevistadora: É melhor? Você acha que foi mais fácil você ser cristã numa família cristã? 

Entrevistada: Ah, com certeza, até porque os costumes são os mesmos né. 

Entrevistadora: Tem alguma atividade que você realiza junto com seus pais, sua irmã, sua 

família? 

Entrevistada: Além de cultuar? Acho que não. 

Entrevistadora: Em geral é o culto né? Vocês vão juntos, almoço né? Final de semana. 

Entrevistada: É, fora isso acho que não. Algumas viagens às vezes. 

Entrevistadora: A assembleia que você frequenta agora é a sede? Que fica ali na avenida, 

né? 

Entrevistada: É. Acho que atravessa a Francisca de Freitas. 

Entrevistadora: Bom, é bom ter uma família crente? 

Entrevistada: Com certeza. 

Entrevistadora: Você usa algum meio de comunicação? 

Entrevistada: Uso. Bom, além da, a TV entra como meio de comunicação ou informação?  

Entrevistadora: Sim, como de comunicação também. 

Entrevistada: TV, redes sociais... É internet como geral né? 
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Entrevistadora: Certo. E você acha, por que é importante usar os meios de comunicação? 

Entrevistada: A gente tem que se manter informado né, de alguma forma. E também pela 

aproximação com as outras pessoas né. Às vezes o convívio não é tão fácil e você já pode tá 

ali numa rede com todo mundo, é mais fácil. 

Entrevistadora: Eu vi que você não tem muito tempo de assistir TV. 

Entrevistada: É, verdade. 

Entrevistadora: Porque trabalha, estuda né? Mas de vez em quando dá para assistir? Você 

assiste TV? 

Entrevistada: Assim, geralmente eu assisto TV. Quando eu tô estudando normal, quando eu 

chego tá passando jornal, aí é a hora que assisto jornal. 

Entrevistadora: Qual jornal? 

Entrevistada: O último jornal que passa da noite. 

Entrevistadora: Jornal da meia noite? Da Globo? Jornal da meia noite então, né? Então você 

assiste pouco TV né, assim diariamente, não tem uma frequência assim tão grande. 

Entrevistada: É, bem pouco. Quando eu tô em casa mesmo eu tô na internet, nem vejo TV. 

Entrevistadora: Então você se informa mais pela internet que pela TV? Mas assim se fosse 

para escolher o que você assistisse, se você tivesse tempo, o que você mais gosta de assistir na 

TV e o que menos gosta? 

Entrevistada: Eu mais gosto de assistir programa de entretenimento, agora depende muito 

dos programas, são bem restritos também. Agora o que eu menos gosto são esses programas 

policiais aí que passam. Meu pai, só ele não, tem gente que gosta e eu não gosto muito não. 

Muita tragédia. 

Entrevistadora: De jornais policiais, Bocão, Datena. 

Entrevistada: É sim. É, eu não gosto muito não. Por que eles são muito repetitivos. 

Entrevistadora: É, eles enfatizam o mesmo episódio várias vezes. O que você acha sobre o 

crente assistir televisão? 

Entrevistada: Eu acho que tudo tem que ser moderado né? Nada demais e a gente tem que 

analisar tudo e reter o que é bom. Acho que bom, porém tem que ser bem analisado o que se 

vai assistir. 

Entrevistadora: Na história da igreja, já foi pecado assistir TV. E já foi pecado também ter 

TV em casa. Você acha que isso mudou por quê? 

Entrevistada: Eu acho que é a necessidade de se manter informado né? Eu acho que 

antigamente as pessoas não viam tanta necessidade assim, não sei se os acontecimentos não 

fossem tantos, talvez até eram, mas as pessoas não se importavam tanto, mas hoje em dia. 

Entrevistadora: Mas as pessoas se importam e acham que a necessidade é maior de estar 

informado devido a quê? Profissão, para se manter na sociedade, para ser mais politizado? Por 

que as pessoas precisam hoje estar mais informado do que antigamente? 

Entrevistada: É com isso que estou falando. Pelo convívio com a sociedade também, não 

tem como você ficar aéreo, à parte, a margem das coisas que acontecem, se ali no convívio no 

seu dia a dia tá acontecendo, não tem como ficar desinformado. 

Entrevistadora: E o que você acha de o crente assistir televisão? 

Entrevistada: Eu acho que é bom. É bom, agora tem que ver o que vai assistir. 

Entrevistadora: Quando os crentes começaram a assistir TV, começaram a ter TV em casa, 

da década de oitenta para cá, noventa. Você não viveu essa época. Mas as pessoas comentam 

que a TV afeta o costume, afeta o comportamento, que a TV influencia as pessoas a mudar de 

comportamento, a ter outros comportamentos. Você acha que isso também afetou os crentes a 

mudar de comportamento? 

Entrevistada: Afetou com certeza. Posso dar um exemplo de uma pessoa que eu vou citar. 

Uma pessoa minha parente que ela é uma pessoa bem religiosa e chegava aqui em casa a TV 

tava ligada e desligava a TV. E hoje quando você vai na casa da pessoa ela fica o tempo todo 
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mudando o volume do canal, entendeu? Então quando não tinha, não tinha esse costume, 

quando passou a ter a pessoa, só tem isso também pra fazer, até o sedentarismo atrai também, 

só fica lá jogada assistindo TV. 

Entrevistadora: Acabou ficando mais sedentária também. Você acha que o comportamento e 

hábitos foram afetados. Inclusive o dos crentes né? 

Entrevistada: Com certeza. 

Entrevistadora: Ok, o que difere... E assim os valores morais da igreja assim, você acha que 

tem mudado ultimamente?  

Entrevistada: A partir da interferência da mídia? Eu acho que, que sim em parte, mas não 

deveria. Algumas pessoas acabam sendo influenciadas, a gente não pode dizer que não porque 

a gente sabe que existe. 

Entrevistadora: Que comportamento moral ou que valor moral da igreja tem sido afetado? 

Entrevistada: Acho que não da igreja em si né, mas de algumas pessoas que estão na igreja. 

Da igreja em si não, mas de algumas pessoas. Se bem que se for pra banalizar a igreja em si 

somos nós né? Então de certa forma acaba que sim. Porque valores morais assim deve ser 

mais aos bíblicos e aqueles proporcionados a família. Então, eu não sei te responder não. 

Entrevistadora: Certo, os valores, não, vamos começar assim, quais os valores morais 

proporcionados que são preservados pela igreja e por sua família? 

Entrevistada: Cita um exemplo aí pra eu puxar o gancho. 

Entrevistadora: Por exemplo, honestidade né, como seu pai falou: comprar e pagar. É ser 

honesto. 

Entrevistada: É. Então se eu for nessa perspectiva aí não tem afetado.  

Entrevistadora: Certo. E o que é que tem sido afetado então, da igreja? Qual comportamento 

você tem observado que mudou, não quer dizer afetado. 

Entrevistada: Quer dizer, eu vou e volto. A gente conhece algumas pessoas assim que a 

gente sabe que tem um problema como meu pai falou, de comprar e não pagar, aí eu acredito 

que a mídia influencia muito, por exemplo, tantos comerciais, tantas coisas que a gente vê. A 

mídia cria uma necessidade que é falsa na gente né. Aí a pessoa vê e já quer logo comprar, aí 

comprar e não pode pagar e fica lá endividado é. 

Entrevistadora: Aquele estilo de vida né, que se vê na novela, aquele estilo de vida que se vê 

nos personagens, as pessoas acreditam que aquilo que é o normal e é aquilo que deve ter e que 

deve ser. Nesse caso você tá falando disso aí. Bom, mas assim, existe algum tipo de 

moralidade que o mundo pratica e que a igreja preserva? Que a igreja combate? 

Entrevistada: Essa questão né, a igreja combate, mas ainda tem uns que praticam, é por 

exemplo. 

Entrevistadora: Não dentro da igreja mesmo, coisas imorais que o mundo pratica, mas que a 

igreja tenta manter-se preservada. 

Entrevistada: Eu posso citar um exemplo, no caso a família né? A igreja tenta proteger a 

família ao máximo, a gente sabe que o mundo não é bem assim. Por exemplo, as novelas tão 

aí ensinando todo tipo de coisa, de imoralidade, de traição, vícios. É que afetam diretamente a 

família né? A pessoa bebe muito, acaba afetando de qualquer forma. E, pra igreja em si essas 

atitudes não são toleradas assim né. 

Entrevistadora: E Assistir televisão, na sua opinião, é uma atitude moral ou imoral? 

Entrevistada: Moral. Creio que seja moral, na minha opinião não chega a ser imoral, 

depende claro do que você vai ver na TV. 

Entrevistadora: Ok, você assiste telejornal?... Quando você assiste é o da meia noite né, que 

você falou. Você acha que é importante assistir telejornal? 

Entrevistada: Acho que é importante. 

Entrevistadora: Por que você acha que é importante assistir telejornal? 

Entrevistada: É importante pra não ficar alheio às coisas que acontecem né? 
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Entrevistadora: Para o seu trabalho é importante? Para seu estudo é importante? 

Entrevistada: É, pro meu trabalho é importante também, é importante de todas as formas. 

Entrevistadora: É bom assistir telejornal então. 

Entrevistada: Sim, é bom. 

Entrevistadora: Você confia nas notícias que passam no telejornal? 

Entrevistada: Não cem por cento. 

Entrevistadora: Que tipo de notícia mais ou menos você desconfia? 

Entrevistada: As políticas principalmente. Todas que a gente sabe que tem interesses 

envolvidos. Principalmente interesses políticos. 

Entrevistadora: Você confia assim em todos telejornais que você assiste? Assim num 

telejornal em si? Nesse da Globo que passa, você confia? 

Entrevistada: Não cem por cento. Tem algumas notícias assim que dá pra gente confiar, que 

a gente “não isso daí realmente aconteceu”, “tá todo mundo noticiando aconteceu assim”, tem 

coisas que a gente sabe que elas tendem a distorcer as coisas. 

Entrevistadora: Na igreja há algum momento assim que faz referência a alguma notícia, a 

algum acontecimento que passou na televisão? As pessoas chegam a comentar na igreja? 

Entrevistada: Sim, sim. 

Entrevistadora: Você conversa com suas colegas da escola, ou suas colegas de trabalho 

sobre algumas notícias que as pessoas comentam nos telejornais? 

Entrevistada: Sim, geralmente sim. 

Entrevistadora: E nesses últimos dias que tipo de notícia vocês tem comentado, vem sido 

discutido, que notícia os telejornais têm trazido? 

Entrevistada: Olha, até mesmo pelo meu trabalho, o que mais a gente tem comentado é sobre 

a tríplice epidemia aí, a dengue, zika, chikungunya que a gente comenta.  

Entrevistadora: E, por que esse assunto é importante para o seu trabalho? 

Entrevistada: Porque a gente vive diretamente com isso né? Com essas endemias até 

epidemia, daqui a pouco tá tomando proporção muito grande. 

Entrevistadora: Você acha que o telejornal tem contribuído para o combate dessas doenças? 

Entrevistada: Tem, com certeza. Porque a gente chega e fala uma coisa e as pessoas não dão 

crédito, mas quando saem num telejornal desses aí que essas pessoas vão se conscientizar não 

isso é verdade mesmo. 

Entrevistadora: Você acha que as pessoas dão importância ao que passa no telejornal e 

acreditam no que passa no telejornal. 

Entrevistada: Com certeza. 

Entrevistadora: Então você acha que o telejornal é um veículo importante para contribuir 

que as pessoas tenham uma boa conduta, uma conduta mais saudável, uma conduta melhor.  

Entrevistada: É importante. 

Entrevistadora: O telejornal é capaz de fazer isso, tem esse papel. 

Entrevistada: Quando eles querem ter. 

Entrevistadora: E quando é que eles não querem? 

Entrevistada: Porque a gente sabe que tem muitos deles que são de certa forma comprados 

né? Um lugar que tem determinadas notícias de tal forma. Então, eles acabam omitindo 

algumas coisas. 

Entrevistadora: Além da chikungunya, dessas notícias da chikungunya, a dengue e a zika, 

tem alguma reportagem que chamou sua atenção? Alguma outra matéria nos últimos dias? 

Entrevistada: Que eu me lembre agora, não. Mas sempre tem. 

Entrevistadora: Sobre a questão do comportamento moral das pessoas, você falou que as 

pessoas são influenciadas para ter um bom comportamento, um comportamento mais saudável 

pra ver uma notícia no telejornal. Mas você acha que as pessoas são influenciadas a ter um 

comportamento mais moral quando veem notícias como corrupção no jornal. A notícia de 
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corrupção no jornal é capaz de influenciar as pessoas a terem um comportamento menos 

corrupto? Você acha que sobre a questão da moralidade, o telejornal também desempenha 

esse papel? 

Entrevistada: Olha, eu acredito que, a gente tende a confiar numa instância maior, numa 

instância superior. Só que visto que as superiores estão cada vez mais, mais corrompidas né. 

Então, acho que tem uma frustração por aí e acho que acaba influenciando até mesmo ao 

comportamento imoral né, porque, por exemplo, a pessoa lá fazer uma coisa que ela julgava 

que era certo e aí ao ver que os outros estavam fazendo errado, as pessoas que deviam estar 

prezando pra que aquilo continuasse certo, tá fazendo errado, aí ela pensa “então vou fazer 

errado também”, possa ser que ela tenha esse pensamento né? que não é o meu, nem o da 

minha família, mas pode ser que aconteça por aí. 

Entrevistadora: O telejornal ele acaba, de certa forma, influenciando nas pessoas algum tipo 

de comportamento, mas você percebe no telejornal se ele se posiciona a respeito de algum 

comportamento? Se algum comportamento imoral ou moral o telejornal acaba se 

posicionando? Algum por exemplo em relação à questão de alguma causa por exemplo de 

alguma causa que a gente acha que é moral ou imoral como aborto ou homossexualismo, você 

acha que o telejornal se posiciona sobre essas causas ou que ele somente divulga as 

informações? 

Entrevistada: Alguns sim, outros não. 

Entrevistadora: Os da Globo que você assiste você acha que há algum posicionamento? 

Entrevistada: O da Globo há, os que eu assisto há, que geralmente tem algum comentarista 

que faz alguma alfinetada assim em algumas notícias né. Eles geralmente se posicionam, até 

porque depende do horário porque tem horários que eles podem e outros que eles não podem. 

No meio dia mesmo acho que eles não podem se posicionar. O que eles não podem eles 

acabam disfarçadamente colocando alguma, introduzindo alguma opinião assim. 

Entrevistadora: Você acha que o telejornal em relação aos valores morais da igreja, da 

família, a manutenção da família que você colocou, aquilo que vem afetar a família. Eles se 

posicionam, eles noticiam coisas que são bacanas, essa postura da família, de manutenção da 

família? 

Entrevistada: Os telejornais? Não. Acredito que eles não. 

Entrevistadora: Eles têm essa preocupação de noticiar coisas e influenciar para que a família 

se mantenha de uma forma cristã? 

Entrevistada: Não, não tem essa preocupação não. Eu não vejo que tenha. Ainda não 

observei que tenha, mas acredito que não. 

Entrevistadora: É bom que o telejornal noticie coisas que levem as pessoas a terem uma boa 

conduta? Você acha que é bom isso, que é bom que o telejornal faça isso? Ou você acha que 

isso não vai. 

Entrevistada: Olha, é bom, seria muito bom, porém hoje em dia tá se diminuindo cada vez 

mais a expectativa assim do público em relação a essas coisas, acho que o que eles querem 

mesmo é viver sua vida de qualquer forma sem que ninguém dê palpite. 

Entrevistadora: Você tem assim bons exemplos de comportamentos que poderiam ser 

noticiados pelo telejornal? 

Entrevistada: Deu branco. 

Entrevistadora: Tudo bem. Tem mais alguma coisa que você queira falar em relação a 

questão da TV, do telejornal, do comportamento moral, daquilo que a igreja preserva como 

moral? 

Entrevistada: Não. Nada que me venha a mente agora... 

Entrevistadora: Então está joia. 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE Sa2 

 

Entrevistadora: Hoje dia 30 de março de 2016, estamos aqui para entrevistar mais um 

membro da família Santos. 

Entrevistadora: Sua idade?  

Entrevistada: 59. 

Entrevistadora: Nível de escolaridade, você estudou até que série?  

Entrevistada: Segundo grau, completo. 

Entrevistadora: Aqui em Ipiaú mesmo, no GEI?  

Entrevistada: Eu estudei no Colégio Rio Novo, contabilidade.  

Entrevistadora: Qual sua ocupação principal no momento?  

Entrevistada: No momento, dona de casa.  

Entrevistadora: Estado civil, casada. Tem duas meninas. Todos são da Assembleia de Deus.   

Entrevistada: Isso.  

Entrevistadora: Fale um pouquinho da sua vida antes de ser evangélica. Você teve algum 

período fora da igreja? Já nasceu no evangelho?  

Entrevistada: Eu aceitei a Jesus, eu tinha 18 anos e pra mim foi uma transformação total em 

minha vida, foi onde eu conheci Jesus, essa igreja me foi essencial, em minha vida, me ajudou 

muito né, em tudo. 

Entrevistadora: Mas você foi para a igreja por meio de quem, alguma pessoa?  

Entrevistada: Foi uma vizinha, a mãe do pastor Sandoval, irmã Teófila... ela que me levou 

pra igreja, eu morava num sítio vizinho a ela, e aí já são 40 anos eu fiz esse ano na igreja. E só 

tenho mesmo que agradecer a Deus. 

Entrevistadora: Sempre na Assembleia de Deus?  

Entrevistada: Sempre. Nunca saí. 

Entrevistadora: E você escolheu a Assembleia de Deus? Foi porque a vizinha já era da 

Assembleia?  

Entrevistada: Isso. Aí eu fui, gostei e fiquei não procurei outra. 

Entrevistadora: Então, você é pentecostal? Tem diferença em ser pentecostal dos demais? 

Qual a diferença entre ser pentecostal e ser tradicional?  

Entrevistada: A diferença é o batismo com o espírito santo que até hoje ainda estou 

buscando rsrs, mas tou esperando.  

Entrevistadora: Você desempenha alguma função, alguma atividade na igreja?  

Entrevistada: Tesoureira. 

Entrevistadora: Da congregação ou da sede?  

Entrevistada: Da sede, geral. Segunda tesoureira do campo Ipiaú. 

Entrevistadora: O seu marido é presbítero em Teresinha. E você desempenha alguma 

atividade lá com ele?  

Entrevistada: Líder das mulheradas, das mulheres. 

Entrevistadora: Como é a convivência religiosa na família, teve algum conflito na família 

por ser religiosa, por ser da Assembleia?  

Entrevistada: Olha, eu fui a primeira pessoa a aceitar Jesus na minha família, mas graças a 

Deus todo mundo gostou, só não quiseram ser crentes logo né, mas todo mundo, ninguém foi 

contra não. E agora que tão aceitando a Jesus alguns né, minha mãe que já é crente também, 

irmãs, irmã mais velha, irmã mais nova, e aí Jesus tá salvando minha família agora.  

Entrevistadora: E na sua casa aqui teve alguma dificuldade de ensinar as meninas a ser e 

continuar na igreja, como se deu a educação religiosa para as meninas?  

Entrevistada: Olha, pra mim não foi difícil porque eu criei elas na igreja rsrsr, levava pra 

todos os cultos e ensinei elas também a amar a igreja. E elas gostavam da igreja, às vezes eu 

nem queria ir e elas me incentivavam a ir, e foram crescendo ficaram adolescentes, elas 



415 

pediram batismo, eu não incentivei a nada, não falei com elas que tinham que aceitar a Jesus, 

elas mesmas compreenderam que tinham que aceitar e se batizar e continuaram, nunca me 

deram trabalho. Não foi difícil isso. 

Entrevistadora: É Bom ter uma família toda da mesma igreja?  

Entrevistada: Eu amo. Eu sempre incentivei elas a continuarem na mesma igreja.  

Entrevistadora: Agora vou falar um pouquinho sobre a questão dos meios de comunicação. 

Você usa algum meio de comunicação? 

Entrevistada: Eu uso só televisão mesmo.  

Entrevistadora: Internet?  

Entrevistada: Não. Nem toquei ainda. 

Entrevistadora: E quantos aparelhos de televisão têm aqui?  

Entrevistada: Aqui tem dois. Na sala e outro no quarto. 

Entrevistadora: E o que é que você assiste na televisão?  

Entrevistada: Olha, eu gosto do jornal e gosto dos programas evangélicos. Programa policial 

eu não gosto, às vezes eu assisto até porque meu marido assiste, mas eu mesmo não gosto 

não.  

Entrevistadora: E que jornais você assiste?  

Entrevistada: Eu gosto do jornal, dos jornais da Globo eu assisto, quase todos. Bom dia 

Brasil, Jornal Nacional, Jornal Hoje, quando eu estou em casa também. 

Entrevistadora: E tem algum programa, assim, algum telejornal que você assiste junto, 

assim, com a família?  

Entrevistada: Geralmente é junto mesmo, esses jornais da Globo... o Fantástico não assisto 

porque no horário tá na igreja. 

Entrevistadora: E o que é que você não gosta na televisão? Que tipo de programa que você 

não gosta? Por quê?  

Entrevistada: Novelas. Por que eu acho que não edifica em nada. Só destrói, então a gente 

tem que aprender o que é bom.  

Entrevistadora: O que você acha de o crente assistir televisão, em geral, você acha que é 

ruim pra o crente assistir televisão ou você acha que isso não influencia?  

Entrevistada: Eu acho que não, que o crente tem que ter consciência e saber o que tá 

assistindo, pra não assistir coisas que não edificam né. Eu acho que a televisão contribui 

também, que a gente também precisa tá informado de tudo. A gente não pode ficar 

desinformado.  

Entrevistadora: Já foi pecado assistir TV, considerado pecado assistir TV pela igreja, 

Assembleia, assistir TV e ter aparelho de TV em casa, isso não era aceito, e hoje em dia não 

tem problema, a igreja não condena quem tem a TV quem assiste a TV, a igreja orienta, mas 

não condena, por que isso mudou? Você acha que isso mudou, por quê?  

Entrevistada: Eu acho que o povo foi tendo mais consciência das coisas, eu não participei 

disso, mas as pessoas da igreja não podiam ter televisão dentro de casa, mas iam pra casa do 

vizinho né, eu acho que eles foram vendo essas coisas e não adiantava, aí tiveram que liberar 

rsrsrs, melhor tá em casa que ir pra casa do vizinho.  

Entrevistadora: E quando os crentes passaram a ter TV em casa e assistir mais TV, você 

acha que isso afetou o comportamento dos crentes de alguma forma? Você tem tanto tempo 

na igreja, você deve ter observado isso, essas mudanças da questão da televisão, o uso da TV, 

que há 40 anos atrás, há 30, 20 não tinha TV nas casas dos crentes. Depois que isso foi 

permitido você percebeu alguma mudança de comportamento dos irmãos?   

Entrevistada: Eu acho que sim, que tem muita gente que dá muito valor a essas coisas, aí o 

que ver na televisão quer fazer também, às vezes não vai nem pra igreja pra ficar assistindo 

novelas e acho que isso afeta também. 
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Entrevistadora: O que é que eles veem na televisão e quer fazer? Dá um exemplo. Moda, 

estilo de comida, estilo de vida? 

Entrevistada: De tudo. Todo comportamento. Mudou muita coisa.  

Entrevistadora: Mudou muita coisa na igreja da época que você entrou para o dia de hoje?  

Entrevistada: Mudou, mudou, mudou. Muita coisa que não podia, hoje todo mundo quer e aí 

não tem nem como proibir. 

Entrevistadora: Você acha que a igreja hoje impõe menos a questão de comportamento, a 

igreja antes era mais rígida na questão dos comportamentos, dos hábitos, dos costumes?  

Entrevistada: Com certeza. 

Entrevistadora: E a questão dos valores, você acha que essas mudanças afetaram os valores 

morais da igreja, a igreja deixou de ser mais moral, ou a igreja mantém a mesma moral?  

Entrevistada: Eu acho que a moral continua a mesma. 

Entrevistadora: Quando mudou a questão de permitir usar calça, às mulheres permitiu usar 

calça, usar a maquiagem, usar brinco, e aos homens permitir praticar esportes, permitir usar 

bermuda, ou então da igreja participar de política, participar de programas de televisão, você 

acha que isso afetou alguma coisa nos princípios morais da igreja?  

Entrevistada: Olha, eu acredito, pelo ao menos o nosso ministério ele não liberou ainda essas 

coisas, muitas coisas não é liberado [sic] ainda, mas eles, muitos, não dizem nada não é, vai 

deixando, eu acho que não afetou não né, mas muita gente se corrompe por qualquer coisa né, 

mas aqueles que tão firmados na palavra eles não vão se afetar por nada disso, não é. 

Entrevistadora: Que ensinamentos morais você ensina suas filhas, que você valoriza como 

princípio de vida?  

Entrevistada: Honestidade, obediência a Deus, obediência aos professores, sempre disse isso 

a elas e a convivência com os amigos, com todos, eu sempre valorizei essas coisas, 

comportamento, não sair pra todos os lugares, sempre tive esse cuidado de tá dominando rsrsr. 

Entrevistadora: Que imoralidades você acha que o mundo pratica, mas que a igreja evita, a 

igreja condena, que você também acha que o crente deve evitar, fugir, que imoralidades você 

percebe que o mundo vem praticando e que a igreja deve evitar e os crentes evitam?  

Entrevistada: Oh tu deixa essa pergunta aí rsrsr... olha, o mundo pratica coisas que só vai 

destruir, que é só pra destruição, é uso de drogas, prostituição, tudo isso tem afetado e muita 

gente fecha os olhos pra certas coisas, baladas, isso tem levado a juventude só a decadência. 

Entrevistadora: Você acha que os meios de comunicação, de certa forma, influenciam para 

que as pessoas entrem no mundo dessas coisas, pra que as pessoas pratiquem essas coisas da 

imoralidade? Há influencia dos meios de comunicação ou não tem nada a ver com esses 

comportamentos hoje na sociedade atual?  

Entrevistada: Eu acho que tem, tem muito, porque esses dias mesmo eu tava assistindo o 

programa do Raul Gil e as menininhas tudo se balançando, balançando a bunda pra lá e pra 

cá, essas musicas, muito imoral, não tem letra, a letra não vale de nada, e as criancinhas de 4 e 

3 anos já tavam acompanhando, então, essas meninas já vão crescer assim... muito, eu acho 

que tem destruído muito a juventude isso.  

Entrevistadora: Por que você assiste o telejornal? Você acha que é bom assistir?   

Entrevistada: Eu acho que é bom por que a gente precisa tá informada né, de notícias e de 

muitas coisas que a gente precisa, não é só notícia, às vezes é alguma coisa que tá 

acontecendo no mundo, é fala de saúde, de muita coisa que a gente precisa tá informando, né.   

Entrevistadora: O crente também precisa estar informado dessas coisas que tão acontecendo 

no mundo?  

Entrevistada: E como precisa... tem programa de saúde, muita coisa, eu assisto muito 

programa de saúde, e tem programas que eu gosto de certas partes, na hora que vai passar 

partes que eu não gosto eu tiro, desligo, alguma coisa. 

Entrevistadora: Você confia nessas notícias, nessas informações que passam nos telejornais?  
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Entrevistada: Algumas, não são todas confiáveis. 

Entrevistadora: Você desconfia mais em que tipo de informação assim?  

Entrevistada: Geral... notícias nacionais a gente desconfia mais. 

Entrevistadora: E as nacionais, mais sobre o quê, saúde, política?  

Entrevistada: Política, geralmente é política que às vezes falam coisas que não convém né, 

que não tá certo, depois vão pesquisar, vão ver direito não foi aquilo que falaram, a gente não 

pode confiar em tudo que a gente ouve né.  

Entrevistadora: Na igreja, as irmãs com quem você convive em Terezinha ou aqui mesmo na 

sede, vocês chegam a comentar de alguma notícia que passa no telejornal, algum assunto, 

algum problema desses, tem algum comentário?  

Entrevistada: Às vezes, alguma coisa que envolve a igreja, poucos assuntos.  

Entrevistadora: Assistir telejornal para um jovem, ou para as meninas, por exemplo, para 

suas filhas que trabalham, que tão no mercado de trabalho, você acha que assistir telejornal é 

bom é ruim ou não faz diferença?  

Entrevistada: Eu acho que é bom que eu sempre, na minha época que eu estudava não tinha 

televisão em casa, então eu fui fazer uma redação, não sei se foi de teu tempo falava das ilhas 

Malvinas, e eu não soube fazer nada porque eu não tinha televisão, aí eu estava desinformada 

totalmente, então eu acho que é bom e sempre incentivo elas a assistir o telejornal, que ajuda 

muito.  

Entrevistadora: Nesses dias que você tem assistido qual o assunto que mais vem se 

destacando que vem chamando sua atenção?  

Entrevistada: Oh agora é mais a política né, que esse assunto eu não gosto muito de falar, eu 

não gosto, nem entendo muito... e é só o que a gente ouve mais, agora só batem nessa tecla 

direto, mas eu não gosto muito nem sei falar desse assunto, nem gosto. 

Entrevistadora: Você chega a comentar com sua família, com as meninas, algum assunto 

desses?  

Entrevistada: É mais difícil porque nunca tá junto, às vezes uma tá na igreja, ou tá na 

faculdade, na maioria das vezes a gente assiste só, mas a gente comenta qualquer coisa, mas 

num é muito de conversar rsrsr  

Entrevistadora: Fora da política, teve alguma matéria que você prestou a atenção, que se 

destacou para você em alguma situação, hoje, ontem?  

Entrevistada: Não tou me lembrando não... não, acredito que não. 

Entrevistadora: Você acha que os telejornais eles dão destaques às questões mais de moral 

ou de imoralidade?  

Entrevistada: Parece que é mais de imoralidade viu, quando tem uma coisa que chama mais 

a atenção, aí eles destacam mais. 

Entrevistadora: Você chegou a assistir o jornal hoje da manhã?  

Entrevistada: Hoje não. 

Entrevistadora: Que hoje estava passando um bebezinho que o pai vendendo?  

Entrevistada: Ah eu vi em outro jornal, acho que foi nesse de agora de tarde. 

Entrevistadora: O pai botou na internet para vender o bebê de 10 dias.  

Entrevistada: Absurdo né. Ai a repórter ainda falou quando a gente pensa que já viu de tudo, 

tem mais coisa.        

Entrevistadora: Você acha que é bom que o telejornal noticie as questões de imoralidade que 

são praticadas? Você acha que o telejornal trazer a tona esses comportamentos imorais é bom 

ou ruim? Isso contribui para que as pessoas tenham uma boa conduta ou piora o 

comportamento das pessoas?   

Entrevistada: Eu acho até que é bom expor porque muita gente até nem sabe os assuntos aí 

vai vendo quem sabe até melhora né o comportamento, vendo exposto aquilo... eu acredito 

que sim, porque essas coisas têm que ser falado mesmo, num pode deixar de falar, acho que 
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tem que mostrar... eu acho que vendo eles vão diminuir né, vão pensar duas vezes antes de 

fazer, acredito que sim. 

Entrevistadora: Você tem alguma coisa que você queira falar sobre o telejornal, dos 

telejornais que você assiste, se não entende, você acha que a linguagem é difícil?  

Entrevistada: A linguagem é muito difícil, às vezes você assiste e não entende muita coisa 

não. 

Entrevistadora: Qual dos três que você acha que a linguagem é mais difícil, o da manhã, o 

de meio dia, ou o da noite?  

Entrevistada: O da noite, também tem o jornal da Globo, que eu acho bem mais difícil, é a 

linguagem deles é bem mais difícil mesmo. 

Entrevistadora: E o que você consegue compreender mais assim, é o da manhã?  

Entrevistada: O Nacional, eu gosto muito, entendo melhor. 

Entrevistadora: Então, a gente encerra aqui, eu gostaria de agradecer. 

 

 

4. FAMÍLIA SOUZA (So) 

 

 
 So1 So2 So3 

Idade 54 anos 51 anos 29 anos 

Escolaridad

e 

Segundo grau completo. 5ª série do Ensino 

Fundamental.  

Ensino Médio Completo. Cursa há 2 

anos Bacharel em Teologia na Escola 

de Teologia das Assembleias de Deus 

(ESTEADEB).  

Ocupação Motorista de carreta.  Dona de casa Assistente administrativo no Hospital 

Tereza de Lisieux (Salvador).  

Endereço Castelo Branco, Salvador-

Bahia. 

Castelo Branco, 

Salvador-Bahia. 

Castelo Branco, Salvador-Bahia. 

Estado Civil  Casado há 30 anos Casada há 30 anos  Viúva (ex-cônjuge faleceu por doença 

em novembro de 2015) 

Filhos  3 filhos: 28, 29, e 25 anos.  3 filhos 1 filha: 7 anos.  

Tempo de 

Igreja 

33 anos na AD, esteve um 

tempo afastado, mas há 3 

anos que se reconciliou. 

33 anos  Sempre, apesar de ter alguns períodos 

da adolescência na Batista e por cerca 

de 5 anos frequentou a AD sem 

participar como membro.   

Função ou 

cargo na 

igreja 

No momento não exerce 

cargo, mas foi dirigente de 

igreja em Wenceslau 

Guimarães (Ba).  

Líder no Círculo de 

oração e regente do 

grupo musical das 

senhoras.  

Professora da Escola Bíblica 

Dominical (EBD) e Secretária de 

Missões.   

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE So3 

 

Entrevistadora: Hoje dia 04 de agosto de 2016 estamos mais uma vez gravando entrevista 

para a pesquisa “Tudo me é licito, mas nem tudo me convém: efeito de sentido da 

midiatização na religiosidade pentecostal brasileira”. Então, vamos começar.  

Entrevistadora: Idade? 

Entrevistada: 29 anos. 

Entrevistadora: Nível de escolaridade? 

Entrevistada: Ensino médio completo. 

Entrevistadora: Qual sua ocupação principal hoje? 

Entrevistada: Assistente administrativo do hospital. 

Entrevistadora: Que hospital é? 
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Entrevistada: Teresa de Lisieux. 

Entrevistadora: Aí trabalha quantas horas por dia? 

Entrevistada: 10 horas por dia. 

Entrevistadora: Todos os dias? 

Entrevistada: Todos os dias, segunda a sexta. 

Entrevistadora: E qual a renda por esse trabalho? 

Entrevistada: Na carteira 1150 reais... um salário e recebo também insalubridade e tem os 

benefícios né, assistência médica e odontológica, hora extra quando necessário, isso... ajuda 

de transporte... 

Entrevistadora: Estado Civil? 

Entrevistada: Viúva. 

Entrevistadora: Tem filhos? 

Entrevistada: Sim.Uma menina. 

Entrevistadora: Quantos anos tem? 

Entrevistada: 07 anos. 

Entrevistadora: Você mora aqui com seus pais agora.  

Entrevistada: Isso. Eu moro com meus pais desde que ele faleceu. 

Entrevistadora: E como se dá a educação religiosa dela? Estuda? 

Entrevistada: Estuda numa escola assim comum, não é uma escola religiosa, não tem o 

caráter religioso como existem em algumas escolas, é uma escola comum, inclusive eu sei que 

a diretora tem outra fé diferente da minha, mas eu me relaciono super bem com ela, graças a 

Deus assim, gosto muito dela inclusive, indico a escola justamente por isso. 

Entrevistadora: É aqui mesmo? 

Entrevistada: É aqui mesmo no bairro, justamente por que ela respeita minha opinião, ela me 

escuta, então assim, eu respeito a opinião dela, a gente se relaciona bem, então eu não tenho o 

que falar da escola.  

Entrevistadora: Ela também vai para a igreja com você, vai pra escola dominical, frequenta 

a igreja normal? 

Entrevistada: Sim. Normalmente. Vai comigo, onde eu vou, tudo que se diz respeito à 

programação da igreja, que eu participo, ela tá comigo, até quando uma coisa que não 

costuma ter crianças, eu geralmente costumo levá-la, assim num evento missionário, 

conferências, eu dou um jeito de levar, treinamentos, pra missões eu levo um brinquedinho, 

levo uma coisa, sempre ela tá comigo, em todos os eventos. 

Entrevistadora: Fale sobre sua história de vida assim, antes do casamento, antes dela, como 

é que foi sua criação, sua formação? 

Entrevistada: Pois bem, minha vida né, eu sempre morei com meus pais, a gente morou em 

muitas cidades, então assim, participamos de várias igrejas, sempre Assembleia de Deus, 

então assim eu nasci na igreja né, mas assim pelo fato de ter nascido na igreja eu tinha 

curiosidade com muitas coisas também né, fora da igreja, eu queria experimentar as coisas 

principalmente na época da adolescência que eu queria usar brinco, eu queria sair, eu queria 

curtir, eu queria sim experimentar muitas coisas nos meus 13 anos, foi uma época que eu 

surtei, eu não queria mais ir, eu queria fazer coisas diferentes, então assim é tanto eu não me 

identificava por que eu queria fazer coisas diferentes, eu não me identificava com a doutrina, 

com os costumes, nem é bem a doutrina, com os costumes da Assembleia de Deus na época, 

não poder usar calça, não poder usar brinco, eu queria usar, usar brinco, pintar minha unha, eu 

achava o máximo, achava o máximo tudo aquilo, então tinha aquele desejo dentro de mim de 

usar e não podia, porque o costume na Assembleia de Deus não permitia, então aquilo me 

consumia por dentro, meu Deus eu não queria isso, então eu comecei pra disfarçar, pra não 

dizer que sai da igreja, eu fui comecei ir pra Batista com uma amiga, aqui mesmo em 

Salvador, já tava em Salvador, morava em Dom Avelar, minha avó morava aqui em Castelo 
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Branco. Aí eu vinha, conheci uma amiga na escola, comecei estudar numa escola diferente né, 

tudo novo, eu queria tudo novo, aí comecei ir pra uma igreja que era o ministério G12, a 

Centenária, aqui pertinho também, e aí comecei a ir mais por empolgação aquela coisa 

diferente, o culto de jovem diferente, todo mundo, e era usar calça, usar brinco, eu furei minha 

orelha sozinha, escondida da minha mãe, mainha tinha viajado e quando voltou me viu com a 

orelha furada, eu vou arrancar seu brinco com sua orelha com tudo rsrsrs então assim, fiquei 

me achando o máximo, ah eu tou de brinco, me achando, tá eu queria isso, queria coisa 

diferente e eu não tinha assim, compromisso com Deus, porque independente desses usos e 

costumes quando a gente tem um compromisso com Deus a gente não liga pra essas coisas, 

independente de ser liberado ou não, não tinha maturidade nenhuma assim, então eu queria 

curtir fazer loucura, então eu sai da igreja, acabei que não fiquei nem na batista porque não 

dava certo, eu não queria ir pra igreja, eu queria experimentar o que o mundo tinha a me 

oferecer, então eu sai da igreja, então comecei a fazer um monte de loucura aí, falta aula, 

perdi de ano, só porque eu queria me libertar, me sentia sabe um cachorrinho preso e eu 

queria experimentar as coisas do mundo, queria ir pra fora, eu queria ver tudo aquilo que eu 

não tinha vivido, eu tinha uma necessidade de uma coisa que eu não sabia nem o que é que 

era, eu sentia uma necessidade então pronto criei. 

Entrevistadora: Acho que a maioria das pessoas que nasceram em lares assembleianos, 

chegam na adolescência querem experimentar.  

Entrevistada: Com certeza. Eu conheço muito, meu marido era assim, pois é... depois de um 

tempo fiquei nesse vai e vem, de visita de vem em quando vai, me sentia assim, parecia que 

era da batista mas não era assim, tava bem distante mesmo, ia por ir, aí foi quando a gente foi 

morar em Ipiaú, então assim eu senti aquela vontade de voltar pra igreja, voltei a ir, voltei a ir 

pra igreja, lá eu tava me sentindo bem, eu tava me sentindo bem com Deus, então eu tava 

descobrindo um Deus que eu não descobri nesses anos de vida, conhecia assim de meus pais 

falarem, de ter sido ensinada assim por meu pai, principalmente por meu pai que sempre me 

deu muito conselho, então muita coisa que eu deixava de fazer no período da loucura na 

adolescência eu não fazia pensando justamente no que meu pai me ensinou sobre Deus, apesar 

de não conhecer ou ter aquela intimidade com Deus, eu tinha aquela noção teórica de ter um 

relacionamento com Deus, então eu não fazia muitas coisas porque eu tinha medo né, não 

Deus não vai me perdoar por isso, eu tinha aquele temor dentro de mim, e aí quando eu tive lá 

em Ipiaú então eu comecei a me aproximar de Deus, conhecer verdadeiramente Deus, então 

comecei a ver as mudanças na minha vida, então senti mesmo o desejo de estar com Deus, e 

aí começou que a gente foi embora pra Ilhéus, me aproximando mais de Deus, me batizei em 

Ilhéus, então eu comecei a descobrir coisas novas.  

Entrevistadora: Quando vocês foram embora pra Ilhéus? 

Entrevistada: Foi em 2005, não, perdão, em 2004... já me batizei na Assembleia, então assim 

eu me surpreendi pois apesar de desejar todas aquelas coisas diferentes dos costumes da 

Assembleia de Deus, eu voltei pra Assembleia de Deus, então assim eu voltei pra casa, 

comecei a me desenvolver na Assembleia de Deus, me batizei, então assim trabalhava, sentia 

a presença de Deus e continuei, então eu comecei a ter intimidade com Deus e só tava 

evoluindo assim espiritualmente, então de lá a gente foi embora pra Valença né, porque meu 

pai ficou desempregado e tal e a gente foi pra Valença. E o curto período de tempo que eu 

fiquei em Valença foi muito bom, foram 3 meses se eu não tou enganada que a gente ficou em 

Valença, foi um período que eu tive pra mim se aproximar mais ainda, de conhecer coisas 

além né do que eu já conhecia de Deus. E de lá, de Valença, viemos aqui pra Salvador e 

viemos já morar em Castelo Branco, que antigamente era em Dom Avelar, agora em Castelo 

Branco, então tudo mudou, então aqui finalmente as coisas começaram a mudar, finalmente 

eu vi tudo diferente, eu comecei a ter intimidade com Deus. 

Entrevistadora: Estava com quantos anos? 
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Entrevistada: Com 18 anos, 19 anos, eu tinha feito 19 anos, foi assim, eu ia fazer 19 na 

verdade, eu fiz 19, perdão, fiz 19, eu vim primeiro a ficar com minha avó, eu e meu pai, então 

eu comecei a ir pra igreja, a participar do grupo de jovens, sabe, eu sentia, eu queria morar na 

igreja. 

Entrevistadora: Tua avó era da Assembleia também? 

Entrevistada: Não, minha avó ela era católica. 

Entrevistadora: A mãe de teu pai? 

Entrevistada: É. Ela era católica. E aí comecei a participar do grupo, comecei a ter tarefas 

dentro da igreja, então comecei a liderar os subgrupos de jovens, então assim eu queria só tá 

na igreja, eu sentia, eu nunca tinha experimentado aquilo assim, era diferente assim, eu queria 

morar na igreja, minha prima sempre me abusava assim quer fazer suas malas e ir morar com 

o pastor vai, até minha mãe que é da Assembleia de Deus dizia assim você não para em casa, 

só anda na igreja, é dia todo, eu ia de manhã, era consagração, escola dominical, evangelismo, 

onde tivesse a van da igreja, vamos pra igreja, e é outra vida, aquilo me fazia bem, eu me 

sentia bem porque eu tava conhecendo, eu tava vivendo o primeiro amor, era aquele 

momento, eu tava conhecendo realmente de Deus, eu era crente, eu me sentia crente, mas 

naquele momento eu não me sentia crente, eu me sentia cristã, era diferente, então comecei a 

gerar um grupo e participar, trabalhar na igreja, sempre gostei assim de me relacionar com as 

pessoas, de brincar, sempre fui muito brincalhona, então isso quando eu trabalhava com uma 

equipe, sempre era aquela equipe que não fazia parte, não era muito ativo na igreja, era um 

pessoal esquecido que ninguém ligava, que não ia muito na igreja, ia uma vez na semana, 

então eu ficava no pé, gente, vamos, tem que ir, ah eu tenho vergonha, vergonha nada meu 

irmão bora, e era assim. 

Entrevistadora: Eram adolescentes? 

Entrevistada: Jovens, era. Então assim, eu gostava de empolgar, de fazer com que as pessoas 

sentissem vontade de ir, eu queria que aquela equipe que não sentia, não era nada, assim aos 

olhos das pessoas, porque Deus tem e ver as pessoas, mas as pessoas não eram, ninguém 

ligava, jovens às vezes que já tinham muitos anos na igreja e ainda era do grupo dos jovens, 

então eu queria animar aquele povo, dar um ânimo, então a gente conseguia sair bem, um 

culto quando era com a nossa equipe era diferente, entendeu? Então tudo isso, então eu tava 

vivendo coisas boas, muito boas. Aí, comecei a namorar e assim, no início do namoro foi, 

claro, eu tava gostando, mas...  

Entrevistadora: Ele também da Assembleia? 

Entrevistada: Ele também da Assembleia de Deus, quando eu conheci inclusive eu nem 

queria, não fui com a cara dele, mas acabou que deu certo, a gente descobriu, ele era filho da 

dirigente do círculo de oração, meu pai quando descobriu, “ah pode namorar”, não queria que 

eu namorasse, mas quando descobriu “irmã Lelinha, não, irmã Lelinha pode, pode namorar”, 

é como assim, primeira dama praticamente da igreja, tinha respaldo, a mãe, mas ele era 

diferente, ele não era a mãe dele né, ele era filho de irmã Lelinha apenas. E aí pronto a gente 

começou a namorar né e aí. (Choro) 

Entrevistadora: Se você não se sentir bem para falar, não precisa falar sobre isso. 

Entrevistada: Não, tudo bem. E aí, a gente começou a namorar, com um tempo começou a 

esquentar o namoro, o fato de tá muito próximo, eu não sei né explicar, a gente foi cedendo 

esquecendo um pouquinho de buscar mais a Deus, e aí foi esquentando, foi esquentando... 

(choro e pausa). Antigamente eu sofria muito com isso, hoje eu vejo muita coisa diferente da 

época que eu namorava, era uma dificuldade, a gente terminou umas três vezes, eu dizia a ele 

assim “eu não quero, eu não quero isso, eu quero que a gente tente ficar com Deus, quero que 

as coisas se encaminhem pelo modo certo, então a gente vai tentar” e às vezes tentava assim, 

mas a coisa é mais forte, a pele falava mais forte, sabe, eu lembro de uma vez quando a gente 

namorava tava naquela situação assim, meu Deus, vai não vai, vai não vai, e agora a gente tá 
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na igreja como vai ficar essa situação? De pecar, eu queria pecar, era isso que eu queria fazer, 

mas eu tinha aquela coisa dentro de mim, meu Deus, eu não posso fazer isso, aí uma vez a 

gente saiu ele queria ir no motel comigo. (Choro durante toda fala) 

Entrevistadora: Ainda estava namorando? 

Entrevistada: Namorando. Eu disse assim “oh eu posso ter todos os defeitos do mundo, 

posso ter todos os defeitos do mundo”, ainda lembro, foi no Campo Grande ali, eu disse, “mas 

eu sou crente”, aí ele disse depois de muito tempo, que naquele dia ele sabia que ele queria 

casar comigo, ficar comigo pra o resto da vida, porque apesar de ele apesar de ser da igreja 

também sempre teve muita namorada, sempre aprontou muito assim, mas ele disse que por 

ali, se ele fosse casar com alguém ele ia casar com alguém que realmente fosse cristã, era o 

que ele queria, o plano dele, então acabou que ele me encontrou só que na verdade a gente 

não conseguiu ficar né, acabou realmente que a gente acabou... (Choro em toda fala). 

Entrevistadora: E teve sua filha no caso? 

Entrevistada: E engravidei. Foi um período assim que eu caí com Deus, por que assim eu ia 

pra igreja, mas assim tinha o pecado né, a gente não tinha casado, a gente foi morar junto. 

Entrevistadora: E esse período que você engravidou e que não tinha casado ainda acabou se 

afastando das atividades que você já fazia? 

Entrevistada: Também. Eu acabei me afastando um pouquinho antes, quando aconteceu 

antes de eu engravidar, aconteceu eu disse “eu não tenho cara de ficar aqui na frente dirigindo 

pecando né, então eu não quero isso”, eu já tinha me afastado, ia pra igreja assim mais pra 

manter a aparência, mas eu não me sentia mais cristã (choro em toda fala). 

Entrevistadora: Estava com 22? 

Entrevistada: Com 20 anos. Eu tinha um ano e meio namorando até acontecer assim, eu tava 

com 20 e poucos anos assim, aí não deu certo, acabou que engravidei, a gente foi morar junto, 

e eu ia pra igreja pra manter a aparência, de vez em quando assim, eu ia no domingo, então eu 

não tinha mais relacionamento com Deus, foi quebrado, eu tava indo, é tanto que depois eu 

mudei, o meu jeito de ser voltou, eu já tava bem, porque eu tinha característica da Assembleia 

de Deus, o meu cabelo já tava grande, eu já tinha muito tempo que não cortava, então assim 

eu mudei de novo, tudo que eu queria ser antes e que eu não fiz ou que eu fiz, mas aquela 

característica da Assembleia de Deus eu perdi, então assim eu queria voltar de novo, eu dizia 

já que eu não tou na igreja mesmo, não quero que ninguém me dê a paz do senhor, porque eu 

tou em pecado mesmo não tinha coragem nem de responder a paz do senhor. 

Entrevistadora: Isso quando você estava grávida? 

Entrevistada: Quando eu tava grávida. Então assim eu fiquei muito oprimida muito tempo. 

Uma vez que eu fui pra igreja mesmo e minha cunhada pediu, oh grava aqui pra mim que vai 

ter um culto de missões, grava pra mim, eu não me sentia naquele lugar, não me sentia 

daquele lugar.  

Entrevistadora: Mas você se sentiu assim, por que você se sentiu assim? 

Entrevistada: Porque eu me senti assim, não foi assim ninguém nunca me disse nada, 

ninguém me tratou mal, muito pelo contrário, eu recebi tanto apoio. 

Entrevistadora: Quando você apareceu grávida, o pastor lhe chamou? 

Entrevistada: A gente que chamou o pastor, a gente procurou o pastor e falamos com ele né, 

assim eu senti somente que naquele período o pastor não chamou, não conversou mais com a 

gente assim de dar outra orientação, de dizer que a gente tinha que correr atrás, de dizer 

vamos casar, não que não fosse interesse, “ah tá bom a gente vai conversar depois”, mas esse 

depois nunca aconteceu. Então assim, eu com minha própria consciência, claro, já tinha 

parado de fazer as coisas, as coisas que são de um membro da Assembleia de Deus, ceiar, 

participar, receber as oportunidades, já não queria porque sabia que eu tava em pecado, depois 

de que aconteceu então eu fui me afastando, me afastei do grupo né, fui comecei a sentar no 

último banco da igreja, coisa assim que eu nem gostava que era conversa, mas eu fui sentar no 



423 

último banco da igreja e dali foi mais pra fora, eu comentei, eu disse assim, eu já não dava a 

paz do senhor, sabe, então eu tava desviada, eu ia pra igreja, mudei meu jeito de ser, meus 

hábitos, meu jeito de agir com os amigos, é, sabe, de brincar, eu sempre fui de brincar, então 

assim, mas eu já conhecia outro universo, já tinha tido relação sexual, já conseguia brincar 

sem ficar constrangida como antigamente, falar coisa assim, pornografia até, digamos assim, 

sem ficar constrangida, porque se alguém me dissesse antigamente, meu Deus, eu ficava com 

a cara no chão, ficava toda sem graça né, mas não eu conseguia falar rapidamente sobre o 

assunto, eu conseguia usar a palavra, falar o termo transar, sem tá me sentindo constrangida, 

coisa que antes eu não tinha, eu tinha vergonha até de falar essa palavra, me sentia bem, então 

mudei muito, mudei, da água pro vinho assim, então, mudei na minha aparência, no meu jeito 

de ser, então eu comecei a pintar a unha novamente, usar calça, então eu já andava assim, meu 

natural era esse, assim quando eu encontrava alguém eu não dava a paz do senhor, eu não 

gostava de encontrar porque às vezes a pessoa me dava a paz do senhor e eu ficava com 

vergonha de dizer, responder a paz do senhor, dizia amém e tal, e eu ficava constrangida, e aí 

pronto a gente ficou assim muito tempo, mas assim eu sempre desejando voltar porque assim 

eu tinha experimentado uma coisa muito boa com Deus, não queria ficar daquele jeito, não 

queria viver de aparência, eu era feliz, eu era feliz assim, mesmo naquele, eu não era feliz 

com Deus, mas em outros aspectos, com minha filha, com meu marido eu era feliz, a gente 

ainda não tinha casado, a gente tava juntos há seis anos e não tinha casado ainda porque eu 

acomodei, então assim apesar de ter tido um problema com minha certidão, eu não liguei de 

correr atrás, porque eu poderia ter resolvido isso com pouco tempo, mas eu não quis mais, eu 

me acomodei e aquilo ficou, depois de um tempo eu dizia eu não queria mais essa vida, eu 

quero casar, eu queria muito casar e aí minha cunhada que sempre falava, minha sogra, era 

quem mais falava, minha cunhada, acredite, ela falava “sua mãe e seu pai, eu não sei se sou 

mais sua mãe ou se sou mais seu pai”, porque ela ficava muito no pé de cobrar, “Vai casar 

quando? Cadê o casamento?”  

Entrevistadora: A tua sogra? 

Entrevistada: A minha sogra. “Falta o quê? Eu vou, quer que eu vá aonde? Fazer o quê?” A 

família dele eu não tenho o que falar assim... aí pronto, acabou que minha cunhada quando 

voltou, botou muita pressão assim, eu digo assim foi uma pressão que eu queria também, 

porque tipo assim, eu quero muito ficar com Deus, mas essas coisas assim, isso tinha me 

atrapalhado, eu sabia assim, eu quero casar porque no dia que eu casar eu sei que as coisas 

vão mudar e eu dizia sempre pra ele assim, “eu já sou casada com você, você que tá querendo 

casar não sei pra quê”, ele já pensava assim, tá bem assim, vamos vivendo de qualquer forma, 

se conformou, achava normal, e eu sabia do nada que o sentimento de família, de lei, a gente 

já era uma família, só faltava assim com Deus, é..., pois é, faltava isso então eu queria muito, 

e acabou que Deus entrou com providência tão rápido, acho que foi oração, minha cunhada 

botou assim, com propósito, fez até jejum pra eu casar com o irmão dela, pedindo a Deus, eu 

comecei a sentir aquilo, realmente eu preciso, porque eu sentia, queria, desejava a presença de 

Deus. (Chorou na maior parte da fala). 

Entrevistadora: Você só voltou para a igreja, para comunhão mesmo depois que vocês se 

casaram? 

Entrevistada: Depois de 2014 foi, a gente casou no final de 2014, em dezembro de 2014, 

então depois que minha cunhada voltou, resolvi tudo, consciente assim, ah vamos casar, ter a 

oportunidade, não tem festa, não tem nada, pra mim era só o que eu queria, vamos casar. 

Lelinha fez um almoço lá, pra gente assim, mas pra mim eu não tava nem ligando praquilo ali, 

só de ter casado eu tava me sentindo, só queria dizer assim meu esposo, literalmente, só de 

dizer assim “é meu oficialmente, oh eu tenho documento, papel, aqui preto no branco, é meu 

esposo”, então a gente casou, assim eu já tava indo pra igreja, mas eu tava indo não tanto 

quanto, eu queria sair do trabalho, eu vi que as coisas mudaram depois daquilo, eu tava 
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querendo sair do trabalho, já tinha oito anos no trabalho querendo sair e dizendo “oh Deus eu 

não aguento mais esse trabalho, eu quero sair daqui”, mas não dá certo, no telemarkentig, e eu 

queria muito saí, acabou assim que depois do casamento, tudo começou a dar certo, assim 

com relação ao que eu queria, ao que eu planejava, eu queria, eu quer ir pra igreja com ela e 

eu não ia nem pra levar às vezes, eu queria que ela fosse, mas eu não ia, então como é que eu 

vou dar exemplo pra ela se eu não fazia, então, depois do casamento eu comecei a voltar, 

ficou ainda uns três meses pra voltar a comunhão, porque eu queria ir conversar com o pastor, 

mas ele nunca podia, por causa do trabalho, eu cobrando, vamos hoje, não dá pra ir que eu 

tenho que resolver uma coisa, e eu falando com ele, a gente sempre conversando assim, 

conversou muitas muitas noites assim, falando sobre a reconciliação com Deus né, andar na 

presença de Deus, as bênçãos de Deus, então assim e ele queria, ele também queria, então 

graças a Deus a gente teve a oportunidade, vamos falar com o pastor hoje, a gente foi, se 

reconciliou, teve o culto de membro, e a gente foi reconciliado lá, pedimos perdão diante a 

igreja, nós voltamos a ceiar, então assim, a partir daquilo eu não tava 100% com Deus, eu não 

tava bem bem de dizer “eu tou crentona”, mas a gente foi voltando e eu me sentia com 

liberdade pra voltar a falar com Deus sem vergonha, sem constrangimento, porque eu me 

sentia constrangida então eu comecei a me reconciliar, a me aproximar, desejar mais também, 

então eu tinha vontade de ir, tinha vontade de orar de novo, e isso, é tanto até que meu marido 

falou “eu tou tão feliz de te ver assim”, às vezes ele acordava de madrugada e eu tava orando 

assim, e ele dizia “eu tou feliz que você tá voltando a comunhão com Deus” e eu dizia que 

queria não está sozinha, dizia que queria que ele tivesse comigo, eu sei que ele não tava tanto 

quanto eu, mas já tinha mudado muito coisa e aí acabou que nesse período dessa reconciliação 

foi quando eu engravidei, não planejava naquele momento ter um filho, tinha vontade mas 

engravidei e com dois meses assim, primeira ultrassonografia que eu fui fazer eu tive um 

problema na gravidez e nisso como o bebê tava sem batimento, do nada assim, fui fazer a 

ultrassonografia, de lá mesmo fui fazer uma curetagem, do nada, (choro durante a fala), mas 

Deus falou comigo assim naquele dia, Deus falou comigo assim, foi muito forte no meu 

coração que ele tinha muitas coisas na minha vida, outros planos, sabe no dia que a médica 

tava falando assim na ultrassonografia, “teve algum sangramento?” não, “teve algum susto?”, 

não por quê? “Porque o bebê tava sem batimento” aí, comecei a chorar né, claro, comecei a 

chorar porque apesar de tudo eu queria, já tava amando, desejando, minha filha já tava 

planejando... e aí Deus falava comigo assim que ele tinha outros planos pra mim, então eu 

chorava de tristeza e chorava de alegria que Deus tava falando comigo, eu sentia, eu ouvia a 

voz de Deus falando comigo, então na mesma hora eu liguei pra meu marido, ele foi me 

encontrou na clínica, me levou pra emergência obstetra e acabou que realmente fiz a 

curetagem, lá mesmo Deus trabalhou muito no hospital, na emergência, porque eu fui pra uma 

maternidade que todo mundo fala mal, que é a Albert Sabin na Cruzeiro que todo mundo fala 

mal, que nunca tem vaga, então assim. E lá fui atendida super rápido, passei pelo médico e o 

médico conversou comigo, explicou o que ia ser feito, fui pra um quarto assim, já tinha duas 

mães lá recém paridas com duas criancinhas, fiquei assim olhando e pensando poderia ser 

meu bebê, mas uma técnica lá me ofereceu ir pra outro apartamento, fiquei em um lugar 

isolada sozinha sem ninguém, o único chuveiro do hospital que tinha água quente, então eu vi 

Deus agindo, foi Deus gente, eu sei, eu via Deus naquele momento, então assim aquilo me 

tranquilizou de uma forma assim, que eu vi Deus, a mão de Deus em todo tempo, eu disse é 

Deus tá tendo cuidado comigo, obrigada Senhor, porque apesar de tudo que já tinha 

acontecido em minha vida, Deus tava fazendo assim, cuidando de mim né, e aí pronto isso foi 

em julho, daí já tinha começado reforma da casa mesmo que já tava esperando bebê, eu disse 

“vamos começar a reforma aí e ver o que faz” e ficamos com minha mãe né, já tava aqui, aí 

pronto de julho quando foi em novembro né, a gente com minha mãe a reforma tinha parado, 

a gente sem dinheiro, vamos dá um tempo pra recomeçar no próximo ano e a gente aqui na 
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casa da minha mãe, meu marido numa noite, ele tinha anemia falciforme, e numa noite ele 

acordou sentindo muita dor no peito assim, ele achou que era no coração porque ele disse que 

era uma dor muito forte e eu tava dormindo, ele me acordou assim “eu vou pra emergência”, 

todo arrumado já, eu disse “não, sozinho não vai”, ai eu peguei e disse “não, vou com você”, 

aí meu pai tava aqui também, painho foi dirigindo, ele não aguentava nem ficar sentado no 

banco, foi passando muito mal, as dores piorando, sentindo muita dor e tomando morfina 

assim e não resolvia, a dor não cedia, eu senti que ele cansou de parar, eu pensei que ele tava 

se sentido melhor, mas ele tinha cansado de gritar, de gemer de dor e aquilo me deixava mais 

nervosa que eu não conseguia fazer nada pra ajudar, ele só melhorou um pouco no dia 

seguinte foi quando realmente a dor havia amenizado um pouco, mas eu não sei se ele já tinha 

se acostumado com a dor, acho que ele já tinha se acostumado porque não tinha mais força e 

aí acabou que, isso foi na segunda feira a noite que a gente foi pra emergência, na terça a noite 

ele foi transferido pro quarto, ficou internado pra investigar, e os médicos foram investigar 

pra ver, porque até então não sabia qual era o diagnóstico, o que ele tinha, poderia ser uma 

tuberculose, não sabia o que era, e a dúvida com relação a anemia falciforme porque ele dizia 

sempre que não tinha, porque ele durante criança, na infância dele, ele fez um tratamento mas 

depois nunca fez mais nada, não cuidava, não fazia acompanhamento então, durante um 

tempo que a gente tinha plano de saúde, ele fez exames e o médico disse que ele não tinha 

nada não, não tinha nenhum problema, não tinha anemia falciforme, é tanto que minha 

cunhada até brincou então falou assim “Deus fez um milagre”, como é que a pessoas ficou 

sem, essa doença não tem cura, só Deus, e aí ficou nessa incerteza, vamos fazer exames pra 

verificar a anemia falciforme, isso na terça feira a noite, mas quando foi na quarta feira de 

tarde os pais foram visitar, ele já amanheceu de manhã se sentindo mal, muito pálido, gelado, 

urinando sangue, escarrando sangue, então assim, até então a médica pensando que poderia 

ser um problema respiratório né, então começou a investigação a partir daí, ia começar a 

investigação que era uma hospital que não tem muito recurso pra fazer exames e tal, e aí na 

tarde depois da visita dos pais deles, os pais deles teve lá visitando ele, meu pai também, a 

irmã dele falou com ele, então assim não demorou nada, ele se sentindo muito mal, falta de ar, 

falta de ar, e dalí foi assim deu uma parada, os médicos tentaram reanimar, fatal, quando o 

médico me disse assim, você é o que dele, eu falei sou esposa, ele só balançou a cabeça assim, 

quando ele balançou a cabeça meu chão caiu sabe, não sabia nem o que dizer, meu Deus eu 

não acredito nisso, eu não acredito, eu não acredito sabe, não sabia nem o que dizer, tava 

pensando na minha filha e na minha sogra, porque assim era o único filho dela assim e minha 

filha, o pai dela meu Deus, o que é que eu ia fazer da minha vida...  

(Muito choro, pausa na entrevista) 

Entrevistadora: E hoje você desempenha alguma atividade na igreja, alguma função? Como 

é a sua relação hoje com a igreja? 

Entrevistada: Então assim, depois de todo esse recomeço na minha vida agora, depois da 

morte do meu marido, então assim eu continuei, quando ele faleceu na verdade eu já tava 

ensinando na Escola Dominical, então recebi o convite, eu sempre quis trabalhar com a EBD, 

é uma coisa que eu gostava, eu queria fazer alguma coisa na igreja, mas eu sempre tive 

afinidade, eu gostava da EBD porque é uma coisa diferente, porque eu podia colocar coisas de 

fora, digo não é de fora, criar, usar a criatividade..., eu sempre gostei, eu queria trabalhar com 

criança, na verdade, mas eu recebi uma classe intermediária, pré-adolescente, 11 a 12 anos, 

então assim foi uma coisa diferente, não é o que eu planejava, eu queria ensinar crianças, 

fazer coisas diferentes, queria desenhar, fazer coisas divertidas pra eles veem, brincadeiras 

sabe, então eu queria fazer tudo isso, mas adolescentes eles são pré-adolescentes, mas se 

acham adolescentes, já queriam, eu não vou poder usar essas coisas de criança se não eles vão 

me esculhambar, eu não vou fazer isso comigo, aí com o tempo eu fui descobrindo a turma, 

fui descobrindo que eu tenho alunos que justamente já são mais desenvolvidos, querem falar 



426 

de namoro, planejam namoro, 11 e 12, como o assunto é namoro, é relacionado a isso, 

namoro, coisas diferentes, eles ficam muito empolgados, também tem aqueles que são muito 

inocentes, os que são muito inocentes se sentem incomodados com isso, e não gostam de 

falar, então eu fico no meio tentando dosar chegar no assunto, dá o conteúdo sem avançar 

demais pra queles que não chegaram no nível, mas também não deixar de dar o conteúdo pra 

quem tá pedindo um pouco mais do assunto, então assim eu me descobrir ali então tou 

apaixonada, me apaixonei, tou ansiando ir pra pedagogia rsrs, então assim quero investir na 

área do ensino dentro da igreja, porque inclusive eu comecei a fazer um curso de teologia. 

Entrevistadora: Você vai fazer o curso de pedagogia? 

Entrevistada: Pretendo. E assim, uma coisa assim, eu sinto, eu sinto Deus me direcionando 

pra esse lado, eu sinto, porque eu desejei, eu ganhei uma bolsa pra fazer na Unifacs pra 

Pedagogia, aí eu fiquei “ah pedagogia”, eu fiquei, eu arranjei a documentação toda e fique “ah 

não vou não, pedagogia não é pra mim, eu não quero fazer, eu quero continuar”, eu tava 

fazendo técnico na área de edificações, eu quero ficar na área, fazer arquitetura, pra que fazer 

pedagogia? Eu não quero não, eu não fiz, aí desisti e continuei com meu técnico, quando foi 

agora, esse último Enem agora eu ganhei de novo a bolsa pra pedagogia, só que eu não tinha 

visto dessa vez, que eu já queria fazer, eu disse eu vou fazer agora, mas não acompanhei, 

passei, passei da data, e na mesma faculdade, Jesus. 

Entrevistadora: Mas você já se inscreveu no Enem de novo? 

Entrevistada: Me inscrevi no Enem de novo, assim, então eu digo assim “Deus tem um 

mistério comigo”, porque mais ainda quando comecei a fazer o curso de teologia, então eu tou 

desejando mais falar, ensinar, trazer um pouco mais de conhecimento, por que eu vejo, o que 

eu descobri no curso de teologia que a igreja não proporciona pra você, é diferente, eu sinto 

prazer de descobrir coisas novas, eu perdi, eu abri a minha mente sabe, então não tou mais 

aquela mente tacanha assim, aquela mente fechada, eu descobri outro mundo, então eu quero 

passar isso, pra que as pessoas descubram isso, principalmente meus alunos, que sou 

apaixonadas por eles, tenho um amor, uma vontade de ir, de fazer, gosto de brincar, de fazer 

tudo diferente, eu sou podada por a coordenadora é muito... 

Entrevistadora: A da EBD? 

Entrevistada: A da EBD, ela já é, ela é professora de escola secular, já leciona há muitos 

anos, mas assim, na igreja, ela, não sei, tipo assim, ela quer prender você, então eu quero fazer 

coisas diferentes, eu não quero fugir do conteúdo não, da grade, eu quer expandir, trazer 

recursos, coisas entendeu? Não quero ficar limitada somente a sala de aula, ainda tou 

trabalhando isso, tou tentando vencer, mas assim tou amando, tou trabalhando com a parte de 

missões, mas assim minha paixão mesmo é com o ensinar. 

Entrevistadora: E em missões você trabalha com o quê? Evangelismo? 

Entrevistada: Secretária de missões, no culto, no evangelismo também, a pesar de eu não ir 

muito no evangelismo na sede, eu vou mais na igreja de mainha, na congregação dela. 

Entrevistadora: Onde é a congregação, é aqui mesmo? 

Entrevistada: É aqui. Eu me familiarizo com o pessoal daqui, a pesar de não está aqui, a 

Assembleia de Deus daqui de Castelo Branco, é uma filha da que eu congrego, é um ponto de 

congregação da sede. 

Entrevistadora: A sede é onde? 

Entrevistada: É lá na Rua E, aqui mesmo em Castelo Branco. 

Entrevistadora: Em Castelo Branco tem uma sede e tem quantas congregações? 

Entrevistada: Tem 5 congregações, 4 congregações. Eu não vou pro evangelismo lá muito no 

departamento, mas vou nas reuniões, tou sempre representando meus lideres, porque meus 

lideres não costumam participar muito, aí eu tou sempre fazendo a representação do 

departamento lá na Liberdade no caso, na sede de Salvador. 

Entrevistadora: (...) Você usa algum meio de comunicação? 



427 

Entrevistada: Sim, tem que usar. Por trabalhar muito, meu trabalho, eu fico muito cansada, 

então não consigo, às vezes, ler muito, tenho muita dificuldade pra fazer leitura, porque 

quando começo a ler dá sono, então assim eu leio em pé, leio no ônibus, eu leio onde eu 

posso, na hora de almoço, uma hora de almoço eu não consigo ler, porque é uma fila enorme 

pra almoçar no refeitório quando saio não tenho tempo de dar uma lida na hora do almoço, 

então onde costumo mais ler é no percurso que saio do trabalho pra o curso de teologia, eu 

faço a noite, então vou direto do trabalho, é onde eu costumo ler, quando eu chego na sala eu 

paro um pouquinho pra ler.  

Entrevistadora: Você trabalha de dia e está fazendo o curso à noite. O curso é onde? 

Entrevistada: Na Liberdade, no seminário da ESTEADEB..., eu faço lá, quando eu tenho 

tempo, na sala também dou uma lida, então assim, é difícil. Então assim, o que é que eu uso, 

televisão, não sei o que é um jornal, pela falta de tempo. Quando eu paro pra assistir seria 

filme, mas não é nada que me informe né, que me mantenha informada, mas o que mais uso 

atualmente é a internet, que é uma coisa que eu tenho em todo lugar, no celular, eu posso 

acessar, eu preciso pesquisar isso, então, o que eu tenho que resolver, a pesar de ter 

dificuldade pra ler, pra ler eu prefiro ler um livro, algo impresso.  

Entrevistadora: Como você fica informada das notícias, do que está acontecendo, pela 

internet do celular? 

Entrevistada: Olha, eu evito até muito comunicações assim “aconteceu isso com tal prefeito, 

em tal cidade tá acontecendo isso” porque mentem muita coisa no whatsapp né, as mensagens 

assim eu não dou muita ligança, às vezes até verdade mas eu não tou ligando porque, assim, 

não confio nessa fonte de notícia não, então assim, pra eu me informar mesmo se não for na 

internet ou se alguém me contar oh tá acontecendo isso, aí eu vou ler sobre o assunto, vou 

especificamente procurar na internet, é bomba em tal lugar, eu vou lá e procuro, porque 

televisão, notícia, às vezes. Muito raramente o jornal que poderia ser outro recurso pra eu 

utilizar, mas vou em pé no ônibus não tem como nem ir lendo, eu tenho muito pouco tempo 

pra ler, justamente pela questão do sono, eu sinto muito sono, muito cansada, o dia todo no 

trabalho, quando paro aquela correria assim, mecho muito com papel, leitura, atenção, pra não 

perder documento, então fico muito cansada, a mente fica muito cansada, então se eu parar. 

Quando tenho tempo de ler, leio realmente o que vou utilizar na minha aula, lá no curso, vou 

fazer um trabalho, uma prova.  

Entrevistadora: Quanto tempo o curso de duração? 

Entrevistada: 4 anos... meu plano é esse, hoje tem a facilidade que eles reconhecem o curso 

do seminário, hoje você pode fazer uma convalidação na faculdade e ficar mais um ano, 

bacharel em teologia. 

Entrevistadora: E você tem quanto tempo lá? 

Entrevistada: Tou no segundo ano lá... e eu descobri que o curso no seminário é diferente 

que num curso superior, atualmente eu fui lá na faculdade pra verificar como é que tava o 

curso, comparar né, as matérias em si muitas matérias são as mesmas, só que assim a 

abordagem, os professores, a gente tem muitos professores, eu tenho professores que ensinam 

nas faculdades, lá no seminário, só que assim, justamente a gente tá no seminário onde a 

classe é bem eclética, como na EBD é lá, a gente te pessoas que estão concluindo o segundo 

grau, pessoas idosas, então a gente tem um misto, então assim. 

Entrevistadora: O seminário é da Assembleia de Deus.... Tem muitos alunos que são de fora 

da igreja? 

Entrevistada: A maioria da Assembleia de Deus, já mudaram muito, alguns alunos já saíram, 

porque a turma é mista, são 3 anos diferentes, mas são mistas, as matérias é modular [sic], 

então alguns já saíram, chegam os novos, a gente tem presbiteriano, tem pessoas da batista né. 

Entrevistadora: Presbiteriano? Interessante né? 
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Entrevistada: Tem presbiteriano, eu me surpreendi, calvinista rsrsrs, ele já saiu na verdade, 

ele só foi no primeiro ano, mas assim eu me surpreendi com um calvinista, um batista tudo 

bem né, batistas e todas essas igrejas novas, com esses nomes. Então assim, o fato de o 

professor lá tá dosando isso, tem muito assim, eu me considero, eu quero ser muito cobrada, 

por isso às vezes algumas coisas me incomodam como o professor “vamos fazer um trabalho” 

e “ah não deu pra entregar hoje, ah eu trabalhei”, eu gosto muito assim é data, é data, pra 

mim, eu fico pensando “ah eu tou sendo egoísta” porque tem gente que trabalha, tem gente 

que, então você tem que ter compromisso porque é com Deus, é de qualquer forma, não, pra 

mim é como na faculdade, como se fosse fora, então assim eu quero me cobrar entendeu? eu 

não gosto que eles deem pouca coisa pra mim, eu não quero pouca coisa, não quero ler a 

apostila na sala de aula, eu leio em casa, então eu quero que o professor invista e cobre, se a 

gente vai fazer um debate que invista vamos fazer um debate e cobre mesmo, que a pessoa 

tem que estudar o debate porque eu sei justamente eu penso mais o seguinte assim o fato de 

ter várias faixas etárias, vários pensamentos, eu sei que isso, o professor tem que avaliar e 

dosar pra que ninguém fique sem aprender nada, mas não ultrapasse muito pra quem tem 

dificuldade, também assim eu também não quero ficar prejudicada de ter, poder receber um 

pouquinho mais de conhecimento e ficar limitada porque a turma não acompanha. Então 

assim, por isso que eu fui buscar a faculdade por isso pra ver como é que era e tal, então 

realmente o coordenador até chamou pra assistir uma aula e eu vi que é diferente, o curso 

assim, a forma de abordagem como os alunos.  

Entrevistadora: O curso de teologia onde você faz são todos os dias as aulas? 

Entrevistada: Não. Três vezes por semana, terça, quarta e quinta que eu tenho aula lá, à 

noite. Aí cada dia uma matéria diferente.  

Entrevistadora: Você quase não tem tempo de assistir televisão, mas você chega a assistir 

televisão alguma vez, durante a semana, algum dia? 

Entrevistada: Assisto, assisto assim no trabalho, às vezes, na hora do almoço, no finalzinho 

do almoço eu consigo assistir o Jornal Hoje, é o jornal que eu mais tenho acesso, às vezes o 

Jornal Nacional quando eu chego assim, domingo à noite quando tá passando o Fantástico eu 

ainda consigo assistir, ou então o da Record, logo após a novela, quando eu chego tá passando 

ainda. 

Entrevistadora: O que você acha sobre o crente assistir televisão? É ruim para o crente? 

Atrapalha a relação do crente com Deus ter acesso à televisão? Isso afetou de algum modo o 

relacionamento do crente ou não, não comprometeu? O que você acha?  

Entrevistada: Oh, eu vejo assim dessa forma, a bíblia diz assim que “todas as coisas me são 

lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas”, então assim eu vejo a televisão 

ela é um equipamento que você controla, então assim tem coisas que eu acredito que edificam 

e tem coisas que não edificam assim, como qualquer outra coisa, uma conversa com um 

amigo pode não edificar você, como coisas na televisão podem te trazer a notícia, importante 

acompanhar. 

Entrevistadora: Você acha importante assistir o telejornal? Porquê? 

Entrevistada: Importantíssimo. Com certeza, importantíssimo assistir o jornal, porque você 

precisa, você tá nesse mundo, você tá sujeito a leis, ao sistema desse mundo, você tem que 

acompanhar, porque as notícias vai te dizer das mudanças de leis, como é que tá informado, a 

mudança de governo no Brasil, você precisa saber, você precisa acompanhar, o próprio Jesus 

ele não era assim diferente com relação a leis, então assim ele seguia, ele obedecia, a questão 

de pagar imposto, então tudo isso, então porque que eu vou me considerar superior a Cristo e 

não fazer também como Cristo fazia. E você tem informação, orientação, como se dão... 

Entrevistadora: Você acha que a TV é um meio capaz de orientar as pessoas quanto ao 

comportamento no mundo em relação às leis, às normas, em relação ao comportamento social 

aceitável ou comportamento moral? 
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Entrevistada: Sim. Eu acredito que sim, como ela é bem utilizada sim, porque como existem 

programações pra auxiliar o cidadão existem aquelas que não contribuem de certa forma o 

conteúdo, principalmente assim não muito na programação do canal aberto, mas no canal 

fechado porque hoje as pessoas cristãs não tem somente televisão tem o canal fechado né, 

Sky, a pessoa faz questão de dizer eu não tenho canal fechado, eu tenho Sky né, quer logo 

dizer que tem Sky, então assim existem sim canais, programas que não são bons que tem um 

conteúdo muito baixo, a programação, o conteúdo é muito vulgar, mas tem coisas também 

que são divertidas pra você se alegrar, porque você tem que ter distração também, o mundo 

não é só dentro da igreja não, existe outro mundo. 

Entrevistadora: Então a TV serve para a informação e serve pra distração também? 

Entrevistada: Distração também. Claro que você não vai permitir que ela em todo o tempo te 

controle né, ah meu Deus, eu tenho, preferir tá assistindo uma coisa na televisão do que ter 

uma programação que vai te edificar na igreja e você não ir só pra ficar na televisão, só novela 

que não vejo né, eu particularmente vejo a novela como algo assim que não traz, não contribui 

em nada, mesmo sendo uma novela cristã, como assim, por exemplo, atualmente tem a febre 

aí com a novela dos 10 mandamentos, eu digo assim, eu não vejo diferença nenhuma entre 

essa e a outra, assim a da Globo, por exemplo, eu não vejo, é minha opinião, é o que eu falei, 

tipo assim, a diferença de Marinho e Edir Macedo, os dois tão querendo dinheiro meu irmão, 

então assim, as pessoas se enganam porque é uma história bíblica, mas, assim, claro, que tem 

muita coisa assim introduzida pra justamente dar continuidade, ter sentido a novela, a história.  

Entrevistadora: Mas por quê? Essas novelas de histórias bíblicas não eram comuns na 

televisão, se tem hoje uma produção grande tem um público que assiste.  

Entrevistada: Com certeza, mas nem todo público que assiste também é cristão não, não. 

Entrevistadora: Tem o cristão, quer dizer o católico, é geral, nós somos brasileiros em geral 

né. 

Entrevistada: É sim, nem todos que são evangélicos. Nem todos são evangélicos. Tem 

pessoas que não são de nenhuma religião e assistem. 

Entrevistadora: (...). Depois que a televisão passou a ser autorizada para os crentes 

assembleianos, comprometeu o comportamento moral dos crentes? Houve alguma mudança 

significativa moral, da questão moral do crente da Assembleia? 

Entrevistada: Não, eu não acredito. O que eu acredito que aconteceu, porque assim, a gente 

tava inclusive conversando outro dia conversando sobre isso, e não mudou o estatuto da 

Assembleia de Deus, ele é o mesmo.         

Entrevistadora: Ele foi atualizado, o de 75, o Estatuto não, a Resolução. 

Entrevistada: O Estatuto não, com relação aos Usos e Costumes, a proibição à televisão? 

Entrevistadora: Teve uma atualização em 99... que orienta aos crentes que se abstenham do 

mau uso da televisão? Então não é que diz agora o crente está liberado, mas diz do mau uso, 

quer dizer, que o bom uso da TV já se pode ser feito. Entende? A diferença está no que é o 

mau uso e o que é o bom uso.  

Entrevistada: Justamente ele não vai dizer permitido, o pastor não vai te aconselhar a ter 

uma televisão não, de forma nenhuma.  

Entrevistadora: E por que não seria aconselhável? 

Entrevistada: Na verdade, eu acredito, eu particularmente acredito, eu acho que o que os 

pastores lá atrás tinham medo que acontecesse, o que aconteceu assim hoje, as pessoas 

descobriram o mundo através da televisão, mudaram a questão do costume, porque assim eles 

conheceram coisas novas, o mundo diferente, as pessoas lá no interior, lá na roça, onde 

ninguém nem sonha ir, então descobriu um universo diferente, então assim, existem outras 

coisas que você pode fazer, lugares que você pode ir, então assim o jeito de se vestir, então 

existe aí a mídia que, o marketing pra te ensinar a usar produtos, a comprar coisas novas, 

então, acho que a preocupação deles era essa, justamente porque as pessoas viram esse mundo 
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diferente, nessa possibilidade, ah eu posso isso, tem isso, não existe só a igreja, existe isso 

também, então as pessoas começaram a aderir muitas coisas, permitir que muitas coisa fossem 

entrando, eu acredito que isso não mudem o caráter moral da pessoa, eu acredito que não 

muda o fato do seu comportamento com relação à sociedade, não muda. Muito pelo contrário, 

mostra assim que você não tá num mundo fechado, mostra o mundo lá fora que você tem que 

aprender a conviver, e assim, claro que você não vai se deixar dominar assim, tá passando na 

televisão que a roupa da moda é essa do momento, eu vou ter que usar porque é a roupa do 

momento, isso assim, é ilusão, entendeu, vejo como ilusão.  

Entrevistadora: (...) O telejornal na vida do crente, assistir telejornal fez ou faz alguma 

diferença para o crente? 

Entrevistada: Com certeza, fez o crente evoluir assim com relação ao conhecimento porque, 

por exemplo, hoje em dia você poderia não saber muito sobre política, uma pessoa poderia 

não saber muito de política ou sabia o que ouvia falar, hoje se tem muita informação, fala 

sobre política, partidos, leis, isso, então hoje é possível adquirir um pouco mais de 

conhecimento só assistindo televisão, mas assim não só assistindo televisão, claro que tudo 

sim, a partir dali desperta o interesse de você, “ah tá falando sobre política será?”, buscar 

alguma outra fonte, outro recurso de leitura, na internet que já é utilizada, livros, falar sobre 

isso, porque tipo assim antigamente as pessoas se contentavam só com o que ouvia né ali, o 

mundo era muito a igreja, a igreja, assim era muito aquela individual, aquela seleta fechada 

ali, então é outro mundo né, as pessoas abriram. 

Entrevistadora: Esse acesso às notícias, ao telejornal, ao mundo, influencia de alguma forma 

o crente ou o cristão a ter uma postura diferente daquela que ele teria antes, em algum 

momento? 

Entrevistada: Influencia. Acredito que influencia sim, é justamente pelo fato de você ter 

conhecido, ter recebido aquela informação, você sabe como se comportar de uma forma 

diferente, com relação, por exemplo, se fala do direito do consumidor, uma pessoa poderia 

não ter essa informação antes, mas assim aprendeu na televisão, então agora, ele era crente era 

meio tapadinho das coisas, “ah eu vi na televisão”, eu sei que é meu direito, agora vai mudar 

porque assim quando se fala muito de crente, só pensa no crente no lado espiritual, mas eu 

fico assim. 

Entrevistadora: O crente é um cidadão né? 

Entrevistada: O crente é um cidadão, eu não consigo ver somente o espiritual, entendeu, eu 

consigo só pensar, quando você me faz essas perguntas, eu vou pro cidadão, pro social, pra 

sociedade entendeu. 

Entrevistadora: Antes tinha essa visão, crente é cidadão do céu... 

Entrevistada: Com certeza. 

Entrevistadora: Assistir telejornal não é tão negativo como se imagina, é positivo? 

Entrevistada: Com certeza é positivo sim. Claro, que tem aquele sensacionalismo em alguns, 

não vou assim citar, eu particularmente não gosto muito, mas já tem gente que gosta que eu 

conheço que é evangélico e assiste, gosta de assistir ela diz porque é mais realista, que outras 

emissoras tratam o jornal assim, ficam mascarando a verdade, então assim, eu digo gente, eu 

assim, eu tenho essa consciência que tudo isso acontece, mas. 

Entrevistadora: Você acha que o fato de ter acesso ao telejornal, às notícias e às informações 

fez com que os crentes tivessem alguma postura diferente com relação à igreja, à igreja? 

Assim, contestasse mais a igreja, como você falou ele se posiciona fora, ele é um cidadão fora 

no mundo ele vai se posicionar porque teve acesso aos direitos dele, conhecimento do que ele 

pode, o direito dele, como cidadão, e em relação à igreja? Ele questiona mais a igreja hoje, ou 

ele continua o crente que concorda com as normas da igreja, a conduta da igreja, a 

administração da igreja? 
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Entrevistada: Sim. Com certeza. O crente, por exemplo, hoje tem pessoas dentro da igreja 

que tem uma visão diferente, que antes já teve muitos líderes assim, muito turrão né, que é do 

tipo assim, “ah é viado, é pecador”, já consegue ter mais respeito pelo ouvinte, é não 

concordam mais com os que são muito rígidos assim, não falam com gente que não é crente, 

“que não sei o quê, que é o homossexual” que é viado, hoje já chamam de homossexual, então 

assim, as pessoas já tem mais respeito pelo outro, não são todos não, tem muita gente que 

ainda tem muito preconceito, não consegue se relacionar e assim, também por esse lado 

positivo, já que a gente tá falando nesse assunto, esse lado positivo de poder assim não 

concordar, o pastor tá falando aquilo com relação ao ator fulano de tal, não concordo com 

isso, eu não concordo porque ele é gay e tem que ter preconceito, não, eu enxergo ele como 

uma alma que precisa de salvação entendeu, tem que orar e pedir a Deus que tenha 

misericórdia da vida dele, eu vejo dessa forma, é então assim, “ah porque é católico, tem que 

destruir as imagens, tem que destruir é tudo”, eu vejo assim, não, eu já não vejo dessa forma 

porque eu conheço, eu sei que existem leis que eu preciso respeitar, eu não posso é concordar, 

mas eu mesmo não concordando eu consigo respeitar o próximo, mas também da mesma 

forma existem pessoas que tão muito assim, acostumadas com coisas que, por tá vendo 

sempre na televisão, assim esquecem que existem o espiritual, por exemplo, o fato de eu ter, 

eu trabalho com amigos que são homossexuais, poxa eu já consigo ver como se aquilo fosse 

natural, esqueço que aquilo é pecado entendeu, as pessoas pelo fato de tá convivendo, porque 

tá vendo na mídia, é moda, as pessoas já tem também esse lado que é ruim com relação ao 

espiritual entendeu? Então assim, tudo tem que ser na medida, tem que ser dosado né, porque 

a gente não pode deixar assim justamente ter esse preconceito, mas não pode esquecer que a 

gente não pode virar a cara, esquecer, ah porque é normal, tá passando na televisão, tá na 

mídia, eu preciso levar a mensagem, preciso levar a salvação, levar as boas novas né isso. 

Entrevistadora: Tem alguma matéria, alguma reportagem que ultimamente você viu, alguma 

coisa que chamou tua atenção? Você chegou a observar ou comentar, dos últimos telejornais 

alguma coisa lhe chamou a atenção, que você queira comentar? 

Entrevistada: Ai meu Deus, (pausa) eu vi uma reportagem outro dia falando sobre os índios, 

mas eu não lembro, não lembro agora, foi a última vez que eu tava assistindo os jornais, 

falando o uso de, os índios que estavam consumindo muito drogas. 

Entrevistadora: Você lembra qual foi o jornal? 

Entrevistada: Foi na Record, se eu não tou enganada foi na Record, falando justamente isso 

que eles são viciados, usando muito drogas, na região do norte do país, eu não lembro, então 

assim, aquilo me chamou a atenção assim pelo fato de as pessoas criticam muito com relação 

aos evangélicos, que existe a cortina verde, não influenciar, não levar uma doutrina, uma 

religião pra dentro de uma aldeia, uma tribo, que, nativa, tem seu dialeto, sua cultura, pra não 

interferir, mas eu digo, eu vejo assim, nem sempre, as pessoas tem que ir, claro que tem ter 

um preparo, nem sempre o povo evangélico tá indo porque existem pessoas preparadas e 

existem pessoas despreparadas, existem pessoas preparadas sim pra levar o evangelho e não 

interferir na cultura, assim abandonar as práticas que são abomináveis assim aos olhos de 

Deus, como você vê crianças sendo mortas, enterradas vivas porque tem alguma deformidade, 

então não é o desejo de Deus eu tenho certeza, então assim, algumas práticas não vão 

interferir na cultura deles então a gente vai levar sim as práticas que agradam a Deus, então eu 

vejo assim, por exemplo, as drogas chegaram lá então por meio de ser pessoas que estão na 

sociedade que com certeza não conheciam o evangelho né, e influenciou naquela cultura, 

então a tendência é ela se acabar, as pessoas se acabando nas drogas e morrendo, então. 

Entrevistadora: Foi num jornal da Record? 

Entrevistada: Eu não lembro, mas foi no repórter da Record, eu lembro que foi na Record, 

porque eu lembro da voz daquele que faz o domingo, acho que é domingo espetacular, aquele 

baixinho “olá, tudo bem”, acho que foi com ele porque eu lembro da voz dele (Amorim). 
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Então assim, isso me chamou a atenção, as pessoas criticam muito quando é o evangélico, 

mas pra esse povo ninguém fala, ninguém chama a atenção, porque alguém levou, com 

certeza assim foi por alguém da sociedade assim, do centro urbano, provavelmente foi pra lá, 

então isso me chamou a atenção, a gente pode levar coisas boas, entendeu, mas é criticado, 

ninguém tá condenando lá quem tá levando coisas ruins, drogas, que não faz bem pra 

ninguém, nem lá quem tá lá nas aldeias nem quem tá nos centros urbanos. 

Entrevistadora: Vou encerrar, muito obrigada e desculpa qualquer situação.  

 

 

 TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE So2 

 

Entrevistadora: Vou começar a entrevista com mais um colaborador da nossa pesquisa. O 

título da nossa pesquisa é “Tudo me é licito, mas nem tudo me convém: efeitos da 

midiatização na religiosidade pentecostal da Igreja Assembleia de Deus.  

Entrevistadora: Idade? 

Entrevistada: 51 anos 

Entrevistadora: Escolaridade? Estudou até que série?  

Entrevistada: Até 5ª série.  

Entrevistadora: Qual sua ocupação? 

Entrevistada: A minha ocupação é aqui mesmo dentro de casa, trabalhando com a família, 

trabalho dentro de casa mesmo. A minha ocupação é essa. 

Entrevistadora: Casada? 

Entrevistada: Casada. 

Entrevistadora: Quantos filhos? 

Entrevistada: Tenho três filhos. 

Entrevistadora: De casada? 

Entrevistada: De casada vou fazer 30 anos já. 

Entrevistadora: Fale um pouquinho sobre sua história de vida, como foi que você foi pra 

igreja, com você se converteu, antes você frequentava outra igreja, ou você já nasceu num 

ambiente da Igreja Assembleia de Deus, como foi sua história com a igreja? 

Entrevistada: Eu aceitei a Jesus em Itamari, eu tinha 18 anos, eu aceitei a Jesus num culto 

público dia assim de terça feira e foi um momento assim feliz né, porque tive um encontro 

com Cristo, e a gente quando tem um encontro com Cristo nossa vida muda, nós a partir 

daquele momento somos transformados e a gente deixa Deus trabalhar na vida da gente, a 

gente vê a transformação de Deus.  

Entrevistadora: Mas antes da Assembleia você frequentava outra igreja, a católica ou 

qualquer outra? 

Entrevistada: A gente ia na igreja católica por ir mesmo, por querer sair um pouquinho na 

rua, passear, dar um pulinho, mas nunca frequentei a igreja católica não.  

Entrevistadora: E porque você escolheu a Assembleia de Deus? Você escolheu? Como foi 

que você chegou à Assembleia de Deus? 

Entrevistada: Eu cheguei à Assembleia de Deus assim porque eu gostava, admirava pessoas 

que, eu não era crente, mas via nele um grande exemplo da Assembleia de Deus no jeito dele, 

no comportamento dele. 

Entrevistadora: Quem era? 

Entrevistada: Vavá, ele foi um tio meu, ele morava em Eunápolis, veio morar junto com meu 

pai, que meu pai chamou ele, e eu admirava muito ele, por eu não ser crente, mas admirava 

isso nele porque qualquer coisa ele ia orar. E aquilo ali foi me chamando muito à atenção, eu 

fiquei impressionada com aquilo que qualquer motivo era oração, então eu vi que aquilo ali 

era uma fé que ele tinha depositado em Deus, a confiança dele, então aquilo ali foi me criando 
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uma curiosidade, uma coisa assim que me chamou também a fé, então eu determinei vou 

aceitar a Jesus como salvador, e as pessoas também me convidando eu fui pra Assembleia de 

Deus e tou até hoje com 33 anos na Assembleia de Deus. 

Entrevistadora: Então você é pentecostal?  

Entrevistada: Sou pentecostal.  

Entrevistadora: Tem diferença em ser pentecostal com outras denominações que não são 

pentecostais? 

Entrevistada: Acho que não. Assim, às vezes, a gente vê porque as denominações, assim, 

têm umas que é mais fervorosas [sic] né, mas e outras não, como a Assembleia de Deus a 

gente vê o ritmo dela, a motivação nos cultos, daí sei lá eu me adaptei, tou feliz assim na 

igreja Assembleia de Deus há muito tempo, eu gosto. 

Entrevistadora: Você tem algum cargo? Faz alguma atividade na igreja?  

Entrevistada: Eu sou suplemente no Círculo de oração e sou regente do grupo das senhoras. 

Entrevistadora: Todos os seus filhos estão na Assembleia de Deus?  

Entrevistada: Não, só a menina.  

Entrevistadora: Mas como é a convivência assim, a respeito disso, dos meninos não estarem 

na igreja. Tem algum conflito quanto a isso ou isso funciona bem?  

Entrevistada: Não, o conflito às vezes é só quando a gente fala a eles que às vezes não quer 

aceitar, “ah outro dia eu vou, outro dia eu vou”. 

Entrevistadora: Eles estão frequentando outra igreja?  

Entrevistada: às vezes frequenta a batista, mas eu creio que Deus vai salvar eles, que a bíblia 

diz que nossos filhos são heranças do Senhor e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra 

na vida deles e eu vou ter a alegria em dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, 

porque Deus é grande e é maravilhoso, e eu sei que Deus vai fazer uma grande obra na vida 

da minha família. 

Entrevistadora: Você usa algum meio de comunicação?  

Entrevistada: Eu uso televisão, às vezes eu assisto, assisti muito “Os 10 mandamentos”. 

Entrevistadora: Você acompanhou a novela?  

Entrevistada: Acompanhei um pouco a novela sempre quando eu voltava da igreja e tava 

passando eu assistia, e às vezes gosto de assistir um pouco do jornal, mas também quando a 

gente tem tempo. 

Entrevistadora: Que jornal mais que você consegue vê, uma vez ou outra assistir?  

Entrevistada: Eu gosto muito de assistir o Jornal Hoje de uma hora, e às vezes assisto 

também a Record também, O Fala Brasil e o daqui da Bahia também.  

Entrevistadora: O Fala Brasil é que Ehoras?  

Entrevistada: O da Record é 9 horas da manhã.  

Entrevistadora: E o da Bahia?  

Entrevistada: Tem na manha, 6 e meia da manhã, mudou o horário agora. E o da Globo que 

é uma e meia que é o Jornal Hoje. 

Entrevistadora: O que você mais gosta da televisão e o que menos gosta da programação em 

geral?  

Entrevistada: Eu gosto do Globo Repórter, gosto muito do Globo Repórter, porque são 

coisas assim muito interessantes, fala sobre alimentação, sobre educação, algumas vezes 

quando passa sobre índios também eu gosto muito de assistir. 

Entrevistadora: E você acha que tem algum problema para o crente assistir televisão?  

Entrevistada: O crente só não pode deixar a televisão dominar ele, porque se a pessoa se 

adaptar àquilo ele fica dependente daquilo, eu acho, na minha opinião, então pronto, aí 

esquece até de buscar a Deus. A pessoa não pode deixar a televisão controlar a ele.  
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Entrevistadora: E quando os crentes passaram a assistir televisão ou ter o aparelho em casa e 

assistir uma vez ou outra, isso interferiu no comportamento do crente, ou na conduta, ou de 

alguma forma na vida do crente?  

Entrevistada: Em alguns talvez sim, porque o caso da novela antigamente ninguém era pra 

assistir né, e as pessoas quando assistia eles tinham medo de às vezes até chegar na igreja e 

Deus revelar, ele tinha medo tinha aquela coisa.  

Entrevistadora: Por que ele estava assistindo, por que ele tava em pecado?  

Entrevistada: Ele tava em pecado, e aí eles tinham medo de assistir e eles tinham medo de 

chegar na igreja e Deus revelar e pronto ficar eles com vergonha, porque a gente sabe que era 

uma mentira que tava acontecendo na televisão, é uma novela é uma mentira, são casos que às 

vezes até acontece na vida real, mas também tem muitos que é mentira. 

Entrevistadora: Esse comportamento em relação à novela, tem algum assim em relação ao 

telejornal, do crente ter medo de assistir ao telejornal e Deus revelar, ou a preocupação era 

maior com a novela?  

Entrevistada: Acho que a preocupação maior era a novela, porque o jornal é uma notícia que 

tá acontecendo em outros países, até coisas muitas vezes que a gente vê que tá até se 

cumprindo na bíblia que a televisão tá falando que agente vê que tá se cumprindo na bíblia, e 

aí pronto o medo só era na novela.  

Entrevistadora: Porque era errado assistir? Por que, se falava na igreja na época o porquê era 

errado assistir?  

Entrevistada: A gente já ouvia isso das lideranças né, que não podia assistir, que não podia, 

não sei o quê, mas não falavam o porquê, só falavam que não podia assistir, mas não 

explicavam o porquê. Pra gente não assistir não, mas eles não explicavam. 

Entrevistadora: Você já tem 33 anos na Assembleia de Deus, você acha que tem mudado o 

comportamento da igreja, os valores, os princípios da igreja ou nesses 33 anos que você vem 

acompanhando você acha que mudou pouco, que a igreja vem nos mesmos princípios na 

mesma conduta, tem uma diferença nessas três décadas ou não tem diferença?    

Entrevistada: Mudou algumas coisas sabe, pelas pessoas assim, agora as maravilhas de 

Deus, a grandeza de Deus, sempre é o mesmo, porque Ele não mudou, às vezes nós que 

mudamos, mas aquelas pessoas que guardam a doutrina que guardam a palavra, vê a doutrina 

da igreja, alguns ainda continuam ali naquele mesmo ritmo mas outros não, como a gente vê 

“ah algumas coisas mudou daquele tempo”, mas Deus é o mesmo é nós que mudamos, muitas 

coisas hoje mudou, a gente vê, a gente sente dentro da igreja, mas a gente pode botar a cabeça 

pra frente e pedir a Deus misericórdia pra nos ajudar que muitas coisas são cumprimentos da 

palavra de Deus que estão se cumprindo até mesmo dentro da igreja. 

Entrevistadora: A igreja continua prezando pelos mesmos valores morais?  

Entrevistada: Continua o mesmo, a mesma coisa, o mesmo cuidado, a mesma doutrina. 

Entrevistadora: Você acha que o telejornal influencia na vida das pessoas, de alguma forma? 

Tem diferença entre a pessoa que assiste e a pessoa que não assiste ao telejornal? 

Entrevistada: Às vezes sim, às vezes não, depende da pessoa né. Eu acho bom ele assistir 

porque vai tá ciente do que tá acontecendo, as coisas, muitas vezes, pode tá acontecendo uma 

coisa até do lado dele e a televisão tá informando e ele muitas vezes não sabe né, mas se ele 

assistir ele vai ficar no sentido do que tá acontecendo. 

Entrevistadora: Você confia nas notícias que passam no telejornal? Por quê? 

Entrevistada: Nem sempre. Porque a gente vê coisas ali que mesmo tá ali incentivando as 

pessoas, coisa que a gente vê que é pra só demagogia né, aí tem coisas que nem sempre a 

gente vai acreditar. 

Entrevistadora: Você incentiva seus filhos a assistirem o telejornal ou não interfere nisso?  

Entrevistada: Não interfiro e eles não ligam muito pra assistir não.  
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Entrevistadora: Eles se informam por outros meios ou eles não se preocupam de tá 

informados?  

Entrevistada: Pela internet mais que eles assistem mais pela internet. 

Entrevistadora: Quando você assiste o telejornal você acha que a postura do telejornal é uma 

postura imprópria, imoral, ou o jornal apresenta uma postura condizente, moral, de boa 

conduta, a postura do próprio telejornal?  

Entrevistada: Às vezes. 

Entrevistadora: Por que assim tinha tanto temor em assistir a telenovela, mas não tinha tanto 

temor em assistir o telejornal?  

Entrevistada: Porque aí tem uma diferença né entre a novela e o telejornal. 

Entrevistadora: Qual a diferença?  

Entrevistada: Algo que a gente vê, aquelas coisas assim mulheres traindo os maridos, e às 

vezes aquelas coisas terríveis que a gente vê na televisão e coisas às vezes que não faz nem 

bem pra pessoa tá assistindo. 

Entrevistadora: O jornal também mostra coisas terríveis desse jeito ou é mais educativo, no 

caso?  

Entrevistada: Tem coisas que às vezes é normal também, mas tem outras que não, porque 

nem sempre o que eles mostram ali tudo é verdade né, é uma coisa boa, às vezes é uma notícia 

ruim e a gente não quer assistir notícia ruim, se cansa, deixa pra lá. 

Entrevistadora: Quando você assiste você acha que passa mais notícia boa ou mais notícia 

ruim?  

Entrevistada: Mais notícia ruim. 

Entrevistadora: E quais são os tipos de notícia ruim que você acha que passa no telejornal?  

Entrevistada: É morte que a gente vê, morte, jovens da periferia morrendo, às vezes até 

inocentes, o envolvimento com drogas, meninos novos, violência, e aí a gente vê que dá pena, 

só Deus mesmo pra ter misericórdia. 

Entrevistadora: Esse tipo aí de notícia que você está falando, de violência, de droga, em que 

tipo de jornal que você assiste, em qual deles que é mais comum?  

Entrevistada: É principalmente na Record às vezes passa, no jornal passa muito isso, no 

Jornal Nacional, no da Bahia também passa e são coisas que às vezes a gente entristece de vê 

aquilo ali, notícias ruim [sic], jovens morrendo sem Jesus. 

Entrevistadora: A maioria das pessoas que eu entrevistei falam disso, acham que não é legal 

ficar mostrando tanta violência no jornal, mas o jornal continua exibindo. Então, porque será 

que o jornal continua exibindo e as pessoas não gostam, dizem que não gostam, mas o jornal 

continua mostrando?  

Entrevistada: Porque a violência só tá aumentando, cada dia mais a violência cresce, ele não 

diminui, se Deus não estender a mão, não fizer uma aliança com Deus, aí só vai continuar 

essas tragédias, essas coisas terríveis no jornal. 

Entrevistadora: Você acha que o telejornal mostrando a violência, ele incentiva a violência 

ou ele inibe a violência, ele ajuda contra, a denunciar de alguma forma?  

Entrevistada: Às vezes acho que ele ajuda só a aumentar a violência também, porque no caso 

assim oh, às vezes “ah tá um ladrão ali roubando” e aí ele ensinou como aquele ladrão entrou 

ali naquele lugar, se a polícia tem uma estratégia pra fazer pra pegar aquele ladrão, a polícia 

falou “ah nós temos uma estratégia pra fazer aquilo ali, pra quele ladrão”, então ela avisou 

como pegar aquele ladrão, mas ele não deveria, deveria ficar quieto e pegar aquele ladrão em 

silencio, talvez até pra evitar que outros fossem lá e fizessem a mesma coisa. 

Entrevistadora: Você acha que o telejornal seria um bom meio para incentivar os jovens a 

ter outro tipo de comportamento, de postura? Ele seria um bom meio? Poderia ser utilizado 

para ensinar os jovens a ter outro tipo de comportamento, boa conduta, no caso? 



436 

Entrevistada: Se eles vê [sic] o jornal e olhassem, olhassem nos espelhos dos outros, “eles 

tão fazendo uma coisa ruim, se deram mal, então o que é que eu vou fazer, vou me consertar, 

me corrigir pra eu não me dar mal como aquelas pessoas também que já se deram mal”. Se 

eles vigiassem nessa parte, talvez poderia até se livrar daquilo que o jornal está anunciando e 

que alguém fez e se deu mal, eles poderiam se livrar também disso aí. 

Entrevistadora: Então o jornal poderia ajudar as pessoas a ter uma boa postura?  

Entrevistada: É a minha opinião né, “ah se eu fizer aquilo ali vou me dar mal”, poderiam 

vigiar mais. 

Entrevistadora: Então não depende do telejornal, mas depende do indivíduo que assiste 

tomar aquilo para o lado positivo ou negativo?  

Entrevistada: Isso.  

Entrevistadora: Você lembra de alguma matéria ultimamente que você assistiu, alguma 

reportagem, alguma coisa que chamou sua atenção nos últimos jornais assim? Ou tem algum 

tema, algum assunto que está chamando tua atenção nos jornais? 

Entrevistada: Oh a gente ver hoje a seca, são coisas que está chamando muita atenção, a 

gente sabe que é o cumprimento da palavra de Deus, e outra coisa também que até hoje eu 

lembro daquela enchente que deu, eu não sei se foi em Belo Horizonte, aquela mulher sendo 

puxada por uma corda ali, que ali foi uma coisa muito triste aquilo ali, a gente se alegrou 

porque viu que ela foi uma pessoa salva, que aquele jovem salvou ela, mas por outro lado foi 

muito triste aquela destruição ali, aquelas pessoas sendo levadas por aquela correnteza. 

Entrevistadora: Foi aquela que segurou o cachorrinho?  

Entrevistada: Foi aquela que segurou o cachorrinho, pois é aquilo ali foi muito triste na vida, 

foi uma coisa assim que até hoje eu lembro, uma tragédia aquilo ali pra muitos. 

Entrevistadora: Eu quero agradecer a sua participação. Tem mais alguma coisa que você 

queira acrescentar sobre televisão. 

Entrevistada: Não, não, tá bom aqui. 

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DE So1 

 

Entrevistadora: Hoje dia 04 de agosto de 2016, estamos aqui entrevistando mais um 

colaborador para nossa pesquisa do doutorado com o título “Tudo me é licito, mas nem tudo 

me convém: os efeitos de sentido da midiatização na religiosidade pentecostal da Igreja 

Assembleia de Deus.  

Entrevistadora: Idade? 

Entrevistado: 54 anos. 

Entrevistadora: Seu nível de escolaridade, estudou até que série? 

Entrevistado: Segundo grau completo. 

Entrevistadora: Aqui mesmo em salvador? 

Entrevistado: Não, no interior, foi em Gandu. Em Wenceslau e em Gandu, porque eu 

comecei num colégio lá em Wenceslau e conclui no Castro Alves lá em Gandu o segundo 

grau.  

Entrevistadora: E qual sua ocupação hoje? 

Entrevistado: Motorista de carreta. 

Entrevistadora: Casado, ela falou dos 3 filhos, da idade de cada um, falou um pouco da 

história. Ela já contou um pouco da história. Agora sua história, você nasceu em Salvador?  

Entrevistado: Não, eu nasci em Itaperoá, próximo a Valença ali, num arraiazinho antes de 

Itaperoá, Camurugi. Com 2 meses de nascido o meu pai veio pra Wenceslau Guimarães, foi 

pra uma fazenda que era município de Wenceslau e depois foi pra cidade de Wenceslau e de 
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lá que eu me criei, a minha infância foi lá, estudei lá, me criei lá, me considero até 

wenceslauense em parte né.  

Entrevistadora: Morou lá até? 

Entrevistado: Até mais ou menos a idade de uns 24 anos por aí, por aí assim. Até mais ou 

menos o ano de 84, 86 foi quando eu vim praqui pra Salvador. No ano de 86 eu vim, comecei 

a trabalhar aqui na Farol da Barra e tou aqui até hoje. 

Entrevistadora: A Farol da Barra era empresa de ônibus. E nasceu em família evangélica? 

Entrevistado: Não. Nasci num lar católico. Minha mãe era uma católica ferrenha entendeu, 

era uma mulher mesmo assim, uma beata toda da igreja rsrss da igreja católica e ela morreu 

no catolicismo, não sei dizer, porque agora sei que uma vez convidei ela pra ir pra igreja, ela 

foi, aí aceitou Jesus como salvador, só que ela não ficou na igreja, porque minha irmã, tem 

uma irmã que mora aqui também próximo de nós, e essa irmã tirou minha mãe, não permitiu 

que minha mãe permanecesse no evangelho. 

Entrevistadora: Ela já estava bem idosa, no caso, já estava idosa? 

Entrevistado: Tava, mas tava lúcida, bem, tava sabendo o que tava fazendo.  

Entrevistadora: E porque você foi para a Assembleia de Deus? Como foi assim que você 

foi? 

Entrevistado: Eu, bom é o seguinte, eu, eu, lá em Wenceslau Guimarães, era uma cidade 

pequena então muita gente lá, muita gente se envolveu com droga lá. Eu mesmo fui um que 

me envolvi com droga, fiquei com 14 anos de idade naquela época comecei a usar drogas e 

tal, e fiquei um bom tempo usando droga, pronto. Eu não tinha religião, também não desfazia 

de ninguém né, eu sempre acreditei em Deus, então aí foi quando eu conheci, eu tinha um 

amigo chamado Limberg, esse era um amigão meu, mas minha mãe sempre meu melhor 

amigo, minha melhor amiga sempre foi ela que sempre tava do meu lado, sempre cuidando de 

mim, sempre fazendo de tudo pra eu abandonar as coisas. Um dia, ela falou pra mim “porque 

você não vai ser crente”, aí eu fiquei ali, nisso eu tinha um amigo chamado Limberg que era 

um amigo que quando ele, a gente era final de ano, era carnaval, a gente saia assim pras 

praias, passar as festas nas praias, então ele, a gente levava violão, bebidas e ficava lá nesses 

períodos de festa, de carnaval, a gente ficava todo mundo junto ali e drogas, essas coisas 

todas. E um dia quando voltei de lá fui pra São Paulo, eu tomei uma atitude assim, vou passar 

uns dias em São Paulo, foi na década de 80. 

Entrevistadora: Já conheceu o Brasil todo? 

Entrevistado: Já conheço uma boa parte do Brasil. Aí fui pra São Paulo, passei um tempo, 

uns seis meses lá em São Paulo, só que não me adaptei, aí voltei de lá, porque lá eu chegava 

10 horas da noite em casa e acordava 3 horas da manhã, 3 e meia, 4 horas, pra poder chegar 

8h no trabalho. Então, eu fiquei com muita dor de cabeça, cansaço, aí primeiro mês de 

trabalho eu vim embora, peguei meu dinheiro e adeus São Paulo, aí voltei pra Bahia, lá pra 

Wenceslau Guimarães, aí quando eu voltei Limberg que era meu amigo, quando eu cheguei 

em Wenceslau a primeira pessoa que eu queria ver era ele né, “vou ver Berg onde é que tá”, 

quando eu chego pra mim encontrar com Berg, era um dia de sexta feira e Berg tava com a 

bíblia na mão, aí eu fiquei espantado com aquilo ali, não é, eu disse “oh Berg quer dizer que 

você um cara inteligente e deixar o pessoal fazer sua cabeça, os crentes fazer tua cabeça, um 

cara inteligente desse se deixar levar por isso aí”, aí ele pegou e começou a falar pra mim do 

evangelho, da palavra de Deus, me levou na casa dele, passei um final de semana com eles lá, 

aí ele começou a botar aqueles discos da história de Noé, essas coisas, e aquilo me comoveu 

né, comecei a chorar e comecei a olhar pra dentro de mim, aí a partir dali eu comecei a me 

converter ali, aí passei um domingo todinho na congregação, fui com ele de manhã pra escola 

dominical, assistir a escola, de tarde teve evangelização e teve batismo nas águas, e a noite o 

culto e na hora da decisão perguntaram quem queria aceitar a Jesus, eu fui lá na frente e 

aceitei Jesus e permaneci firme no evangelho. 
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Entrevistadora: Na Assembleia? 

Entrevistado: Não. Eu aceitei a Jesus numa igreja chamada igreja, eu me esqueci o nome da 

denominação agora, agora que só que quando eu vim de lá, eu falei pra ele, Igreja Pentecostal 

Ungida era o nome da igreja, e ele pertencia a essa igreja. E eu falei pra ele “quando eu for 

pra Wenceslau eu vou pra Assembleia de Deus”, “não, pode ir pra Assembleia de Deus, não 

tem problema, o importante é você permanecer nos pés de Jesus” aí fui pra Assembleia, 

cheguei lá na Assembleia o pastor lá fez eu aceitar a Jesus de novo, aí eu aceitei a Jesus duas 

vezes rsrsrs  

Entrevistadora: Tem quanto tempo isso, mais ou menos? 

Entrevistado: Isso tem, isso tem, foi mais ou menos eu tinha, eu não me lembro muito bem 

assim a idade, mas eu acho que eu tinha 22 anos, 21, 22 anos de idade. 

Entrevistadora: Mais alguém da tua casa, tua mãe, tuas irmãs foram para a igreja? 

Entrevistado: Não, só eu. Não, foi minha irmã. Tenho uma irmã que é crente até hoje e ela 

diz que foi pro evangelho por minha causa, porque ela diz que eu fui um exemplo pra ela e ela 

inclusive foi até pra Vitória do Espírito Santo hoje, ontem ou hoje, tava aqui senão era capaz 

dela tá aqui, sempre tá aqui com a gente, então ela também foi e tá até hoje firme ela. 

Segundo ela diz que mãe morreu crente né, ela disse que ela tava lá na hora próxima a morte 

de mãe, ela disse que mãe viu um homem de branco falando com ela, perguntando se o nome 

dela tava no livro, umas coisas que só ela mesma sabe contar né. Lia, minha irmã.  

Entrevistadora: Você escolheu ir para a Assembleia de Deus ali em Wenceslau, você chegou 

a frequentar outra? 

Entrevistado: Não, só Assembleia de Deus. Só fiz aceitar a Jesus lá na roça e depois quando 

eu vim pra cidade fui pra Assembleia, pronto. Foi isso aí, comecei e minha vida toda foi na 

Assembleia de Deus. Todo conhecimento de Deus eu adquiri através da palavra de Deus, em 

primeiro lugar, em segundo lugar, da igreja Assembleia de Deus.  

Entrevistadora: Então você acompanhou todo esse histórico da igreja né? 

Entrevistado: Acompanhei, na época ninguém podia ter televisão naquela época, não, não, 

não, xampu, fui da época em que xampu era pecado, calça jeans, sandália havaiana, uma série 

de coisa era pecado. 

Entrevistadora: Toda modernidade, tudo novo era pecado. Hoje em dia a igreja tem outro 

pensamento em relação a isso, hoje em dia a igreja tá moderna assim em relação aos meios de 

comunicação? 

Entrevistado: Os tempos mudaram, a verdade é essa. Os tempos mudaram, as pessoas 

também mudaram, as pessoas também mudaram, principalmente. Agora hoje, tem muita coisa 

que eu não concordo hoje, nos tempos de hoje. 

Entrevistadora: Com as mudanças? 

Entrevistado: Com as mudanças de muitas coisas que eu não concordo. 

Entrevistadora: Da doutrina, dos costumes? 

Entrevistado: Os ensinamentos hoje mudaram, mudaram algumas coisas, não é, e também 

mudaram os ensinamentos, mudaram os costumes, vamos dizer assim, no caso da Assembleia 

de Deus tem os costumes, mudaram, e mudaram também, porque antigamente pra uma pessoa 

ser consagrada não precisava ter estudo, não precisava nada disso, só precisava a pessoa ter 

uma vida correta diante de Deus, hoje em dia pra pessoa ser consagrado tem que ter estudo, 

tem que ter uma série de coisa e não sei se tem a chamada né, porque muitos são consagrados, 

mas não sei se tem a chamada de Deus não. Não tem a chamada de Deus mesmo, aquela coisa 

espiritual, o negócio que vem de Deus, quando a gente sente que aquela pessoa transmite uma 

mensagem de Deus e quando a pessoa transmite uma mensagem pelo conhecimento, né, tem 

um pouco de diferença isso aí, quando é de Deus todo mundo sente, recebe, se alegra, 

encontra resposta. 
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(...) vou lhe dizer uma coisa, vou lhe dizer uma coisa, era mais gostoso, era mais gostoso, era 

melhor, eu achava, quer dizer, em algumas coisas porque por dentro, espiritualmente dentro, 

dentro, o ser humano, dentro de nós, o nosso espírito, a gente tem que, as coisas podem 

mudar, mas a gente, dentro da gente, Deus, nós não podemos mudar diante de Deus temos que 

ser o mesmo. Ontem, hoje e sempre, permanente diante de Deus, porque a coisa que é mais 

importante no lado espiritual na vida cristã é a comunhão com Deus, se a pessoa quebra essa 

comunhão, a tristeza vem, a dor, angústia né, sofrimento, é verdade. 

Entrevistadora: Você acha que esses ensinamentos hoje em dia e o fato que você citou de 

não precisar, hoje em dia, de ter o dom, a chamada, não ter esse cuidado, isso interferiu no 

comportamento da igreja, a igreja tem mudado suas características, de alguma forma? 

Entrevistado: Têm mudado, algumas características tem, porque assim, a igreja, a igreja, ela, 

ela, a igreja não é as paredes, como alguém pode pensar, não é o nome, a igreja somos nós, 

então a gente tem de ser justo, tem que ser honesto, tem que ser santo, sem essas qualidades a 

gente não vai a lugar nenhum, nem salvação a gente vai ter, porque é a própria palavra que diz 

“sem a santificação ninguém verá a Deus”, ninguém, então santificação não quer dizer que a 

pessoa vai se isolar da sociedade e do mundo, isso não vai acontecer, a pessoa não pode se 

isolar, não é que nem o testemunha de Jeová, agora o testemunha de Jeová devia nem pegar 

em dinheiro né, devia nem pegar em dinheiro, porque eles se isolam de tudo, não vota, não 

doa sangue, não vota e não doa sangue, não serve o exército, as forças armadas, nada dessas 

coisas eles fazem, quer dizer, é antibíblico isso, porque a palavra de Deus diz que é pra gente 

obedecer as autoridades, a gente pode até não cumprir alguma leis que as autoridades fazem 

né, como no caso daqueles três jovens lá no tempo de Daniel da Babilônia, que o rei de 

Babilônia mandou fazer uma estátua e todo aquele que ouvisse o pífaro, a trombeta, teria que 

se curvar diante da estátua. E os três jovens ali não se curvaram, porque eles eram, só se 

curvavam pra Deus, pra Deus né, só se curvavam pra Deus. Então o seguinte os testemunhas 

de Jeová, eles não respeitam a autoridade, a autoridade única que eles respeitam é só de Deus, 

tudo bem, em partes, agora, se a palavra de Deus diz que é pra gente obedecer as autoridades, 

é como eu ia dizer o seguinte que a lei, pronto, ele pode fazer todo tipo de lei, mas se fizer 

uma lei que vai de encontro a palavra de Deus, aí sim, a gente não pode cumprir esse tipo de 

lei, mas respeitar as leis e as normas que as autoridades impõem, isso a gente tem que fazer. 

Entrevistadora: Você acha que o fato de hoje em dia ter liberado ou não, mas das pessoas 

terem acesso a televisão e até mesmo a essas modernidades que antes a igreja achava que 

eram pecados, que a igreja considerava pecado e hoje não é mais considerado pecado. Você 

acha que o fato de liberar essa autorização a igreja está mais flexível quanto às normas, à 

disciplina, à conduta, faz parte da mudança da igreja ou essa liberação provoca mudança na 

igreja? 

Entrevistado: Provoca mudança na igreja, claro, essas liberações provocam muita mudança 

na igreja, por exemplo, no tempo da Ditadura nem tudo era passado na televisão, era limitado, 

não era liberado, existia a televisão, existiam as novelas, as histórias das novelas que às vezes, 

que eu mesmo sou uma pessoa que não sou muito chegada ao canal da Globo, assim nem tudo 

que eles lançam pra mim surte efeito porque eles dominam o país, fazem o que querem e quer 

inculcar na mente das pessoas que e no meio das famílias as coisas que eles bem querem e 

entendem e arrasa com tudo e o país é dirigido por isso, quer dizer, que eu ando por aí e vejo, 

aonde você, descendo aqui pro nordeste, onde você chega é uma televisão ligada na Globo, 

então aí fica aquilo ali, as pessoas às vezes é dirigido por aquilo ali, pelo que a Globo 

apresenta né, então eu não tenho, não sou adepto a Globo e não sou defensor da Globo, não 

sou defensor da Record, não sou defensor do SBT, nem de ninguém, mas todos eles tem 

coisas boas e contra, os prós e os contras, o que existe de ruim na televisão são as 

programações, não é, são as programações, porque essas programações podem atrapalhar a 

vida do ser humano, eu um dia tava dirigindo fazendo uma viagem aí, e no que eu tava 
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dirigindo eu tava com rádio ligado que eu sempre gosto de ouvir, quando eu vou pra um lugar 

cada lugar tem uma sintonização, quando você chega de Juazeiro até um certo trecho que vai 

pro lado de Teresina, lá pro Piauí, você tem uma rádio chamada Rede Brasil FM. É uma Rede 

ótima, você se edifica ouvindo aquele rádio, e um dia eu ouvi uma entrevista de uma irmã que 

o cara tava entrevistando, uma missionária, e perguntou porque que ela chegou, como que ela 

fez para chegar onde ela chegou, né, que ela tava ali ministrando a palavra de Deus e ela era 

uma pessoa bem que sabe explanar a palavra de Deus, sabe explicar a palavra de Deus e quem 

tá ouvindo se sente bem ouvindo ela, então ela disse que pra ela chegar onde ela chegou, ela 

teve que se desligar de tudo, se desligou da televisão, não ouvia música, não ia pra festas, 

deixou de acessar a internet, aparelho celular só mesmo pro telefone, deixou de ouvir músicas 

e rádio, uma série de coisas. Ela se desligou do mundo completamente e se dedicou única e 

exclusivamente a Deus, e a partir dali Deus mudou a vida dela e quando a gente faz isso Deus 

muda mesmo, porque eu sou uma testemunha disso, eu tenho essa experiência com Deus, até 

hoje ainda tenho né, mesmo tando uma vez eu fiquei afastado do evangelho e fiquei um 

período longe, fora da igreja, mas mesmo fora da igreja eu sei que tinha aquele respeito 

entendeu, de Deus dentro de mim e coisas que eu via que era pesado eu jamais eu fazia 

entendeu, agora quando eu via que era uma coisinha, mesmo assim ainda ficava receoso de 

fazer porque eu tinha o conhecimento da palavra de Deus. Então hoje é diferente, hoje eu tou 

aqui no evangelho, agora em dezembro fecha três anos que voltei pro evangelho, tou firme. 

Não tenho interesse em sair do evangelho, não tenho interesse em experimentar mais nada 

desse mundo, porque o que o mundo tinha pra me apresentar eu já sei o que é, não tenho mais 

interesse, pra mim é coisa velha, passada. Então hoje a minha alegria e o meu prazer hoje em 

primeiro lugar Deus, acima de tudo Deus, segundo lugar, minha família, terceiro lugar, meu 

trabalho, quarto lugar, a igreja. É dessa forma hoje que eu vivo.  

Entrevistadora: Quando está aqui, aí frequenta aqui, e quando tá viajando fica mais difícil 

né?  

Entrevistado: Aqui, a Assembleia de Deus. Às vezes eu fico em Itaberaba, eu faço a linha de 

Itaberaba a Águas Belas, no Pernambuco, passo aqui em Paulo Afonso e sigo direto ali até 

atravesso Alagoas e depois chego nos 30 quilômetros da divisa de Alagoas pra lá pra Águas 

Belas, de Paulo Afonso pra lá dá mais ou menos uns 180 quilômetros por aí. Então, quando eu 

tou cá em Itaberaba eu já fui duas vezes na Assembleia de Deus lá visitar, eu tou lá eu vou na 

igreja, domingo de manhã eu tou esperando o carro, o carro vai chegar 3 horas da tarde, eu 

pego minha bíblia e vou pra igreja de manhã, ouvir a palavra de Deus, e cada lugar tem uma 

diferença, por exemplo, aqui a escola dominical é separada, classes separadas né, e lá em 

Itaberaba é tudo reunido, o pastor explica a palavra de Deus, a escola dominical, só os adultos 

senhores e senhoras, agora os adolescentes vão pra um lugar e a juventude pra outro, mas os 

homens e as mulheres, os senhores e as senhoras vai tudo junto.  

Entrevistadora: Mas é a mesma lição né, para os adultos, não sei por que ainda separam? 

Entrevistado: E é bom, sabe por quê? Aprende mais, o pastor ele tem conhecimento, 

principalmente quando ele é dedicado mesmo, quando é um pastor dedicado, consagrado, 

busca, só vive praquilo ali, pra ensinar as ovelhas, é humilde, você aprende com um homem 

desse, aqui tem um pastor aqui chamado, chamado Nogueira, esse homem é homem de Deus, 

porque o que esse homem ensina na igreja é coisa boa demais, a gente vai e sai dali feliz e 

satisfeito porque aquela mensagem dele, só pra eu lhe contar uma coisa aqui, quando eu tava 

retornando para o evangelho que eu fui aqui na Assembleia de Deus, “vou ouvir aqui uma 

palavra que eu nunca mais ouvi a palavra de Deus, vou ouvi hoje, aí fui mais Mari, Mari eu 

vou mais você, tu vai, vou, vamos embora” quando chegou lá ele deu uma mensagem que 

Deus usou ele pra falar comigo, a mensagem dele foi, por mais que eu, ele falando sobre as 

vestes espirituais não é, eu cheguei lá ele falou sobre as vestes espirituais e depois daquela 

palavra ele usou uma mensagem que tá até hoje dentro do meu coração, que Deus falou 



441 

comigo ali, ele disse “o mais difícil não é você lavar as vestes o mais difícil é manter as vestes 

limpas”, então ele entrou nesse assunto aí e foi longe nesse assunto e aquilo falou comigo, 

aquilo ali me ajudou, inclusive um dia fui falar com ele lá, e falei pra ele “oh pastor, aquela 

palavra que o senhor falou ali tá até hoje aqui no meu coração”, “foi mesmo irmão, então 

Deus me usou pra falar com o irmão”, eu disse foi, então é isso aí. 

Entrevistadora: Você acha no caso que apesar de ter mudado e tudo, você considera que na 

igreja tem pessoas usadas por Deus, que falam, que Deus usa. Então assim o que mudou foi a 

aproximação da igreja com a tecnologia, de certa forma, foi o avanço da tecnologia. Hoje os 

irmãos têm acesso a internet, tem acesso a televisão, tem acesso às informações. Você acha 

que é ruim o acesso do crente ao meio de comunicação, à televisão, à informação? 

Entrevistado: Se fosse uns programas agradáveis [sic] de se assistir tudo bem, mas, por 

exemplo, vou dizer aqui eu hoje vendo, a Globo, por exemplo, tem uns programas dela que eu 

assisto, não vou negar, não posso dizer que não assisto, ser hipócrita nessa parte, mas assim, 

ela tem aquele programa de manhã, domingo de manhã, o Globo Rural, aquilo ali, eu gosto de 

assistir o Globo rural por que? Porque o Globo Rural fala da terra, fala de plantações, e eu 

nasci na roça não é, então eu gosto disso, eu e sinto bem nisso aí, criar, plantar, aí é bom 

demais né, tem outro programa depois desse que se chama Auto Esporte, pra mim é bom, 

porque eu aprendo muita coisa ali, eu na minha profissão eu aprendo, pronto são coisas que se 

fosse o tipo de programação assim que edificasse a gente era bom né, tudo bem aí vem o 

Domingo espetacular, às vezes eu assisto, não vou negar também que assisto sim porque às 

vezes quando antes de conhecer Jesus eu sempre gostei de futebol, joguei futebol, gostei e era 

meu esporte preferido, então hoje eu gosto de ficar sabendo das notícias de alguns times, 

apesar de que isso aí não traz edificação, tou diminuindo, antigamente há uns tempos atrás até 

eu ia pra Fonte Nova assistir o jogo do Bahia, que é o time que eu gostava de torcer né. 

Entrevistadora: E jornal, tu assistes jornal? 

Entrevistado: Jornal é notícia velha pra mim, eu já sei de tudo que eles vão falar, vão falar 

que o congresso tá roubando, vão falar das falcatruas de empresas, disso e daquilo, a gente já 

sabe, essas coisas a gente já sabe. 

Entrevistadora: Então você acha que os jornais ficam batendo nas mesmas notícias? 

Entrevistado: As mesmas coisas, não têm notícias novas não. É tudo coisa velha.  

Entrevistadora: Mas você acha que tem alguma importância assistir o jornal, ou a pessoa se 

passa, se sai bem sem assistir o jornal? 

Entrevistado: Não. Por que o jornal da Globo é tendencioso, tendencioso, então o quê que 

acontece? Quando ele quer perseguir uma pessoa, como ele há uns tempos atrás aqui 

perseguiu Dilma, que eu acho que isso aí pra mim tá errado, foi, é um investimento da Globo, 

pesado, em cima dela e acho que ela não foi totalmente culpada do país tá onde tá, é todo 

mundo junto ali que é o culpado, na verdade é essa, então a Globo investiu muito pesado em 

cima dela e acabou com a vida dela né, tirou ela do poder, já tão tentando derrubar Lula agora. 

Tem a tendência, tem esse peso, quando querem levantar uma pessoa eles levantam, quando 

querem derrubar uma pessoa eles derrubam, agora tanto provo isso pra você pelo seguinte 

assim, antigamente quem representava o nordeste, quando precisava falar qualquer coisa do 

nordeste, era a Bahia, não é, porque sou baiano nem nada não, porque a Bahia é o portal de 

entrada do nordeste, se você for botar o mapa do Brasil assim, o nordeste começa pela Bahia, 

não é, então, e a Bahia foi onde o Brasil foi descoberto, então a Bahia tem, nós baianos, não é 

por que a gente é baiano não, porque a gente sabe que a nossa Bahia é linda demais e tem um 

bocado de coisa, então antigamente quando eles queriam passar uma reportagem, digamos 

assim sobre o tempo, informações do tempo, se vai chover hoje, começava pela Bahia, se vai 

chover na Bahia, hoje em dia porque os baianos votaram contra Dilma, votaram a favor de 

Dilma, contra o impeachment, o que é que acontece? A Globo não passa mais sobre o tempo 

na Bahia, eu tou lá fora e vejo, hoje o que passa é, o que representa a Bahia, o que representa 
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o Nordeste hoje é Recife e Ceará, tá entendendo, Recife e Ceará tão crescendo na mídia e a 

Globo tão levantando eles e tão derrubando a Bahia, porque a Bahia hoje, a Globo não tem 

apoio na Bahia, pronto a questão é só isso aí. Não teve apoio então eles abandonam a gente, e 

levam todos pra outros estados, então a mídia em si, a mídia em si, a mídia em si, eles são 

muito autoritários e eles se acham com o direito de terem o direito de tudo. Só eles é que tem 

o direito de falar e de expor todos os problemas de todos, inclusive da nação, de tudo, de tudo 

né. Então, só ele tem o direito de falar o que eles quiserem né, agora de uma pessoa se 

levantar contra eles pra enfrentar eles, eles dão um jeito de derrubar aquela pessoa. Então, a 

mídia ela tem uma influência muito grande positiva e negativamente, agora eu acho muito 

mais negativo do que positivo, não tem na minha porque eu não me deixo levar, eu já sei que 

tudo isso aí vai acontecer, eu tenho a consciência de que tudo isso aí tá na bíblia, são as 

profecias, são as coisas que tem que acontecer mesmo né. 

Entrevistadora: Você não confia nas notícias do telejornal? 

Entrevistado: Eu não confio não, não, não, não, não, não confio não, a notícia que eu posso 

confiar é o quê, é uma notícia, por exemplo, tem um canal 23 que é um canal representado 

pela Assembleia de Deus que tem o, esqueci o nome do pastor agora. 

Entrevistadora: Samuel Câmara? Rede Boas Novas? Mas não pega aqui né? 

Entrevistado: E é isso aí. Pegar pega que a gente aqui tem Sky, parece que pega, talvez pega 

esse canal aí, acho que pega esse canal aqui, eu tenho impressão que pega, já pegou num já? 

Então é um canalzinho bom, notícias interessantes, coisas boas que a gente pode. Eu gosto de 

Silas Malafaia que é, agora num gosto de algumas atitudes dela, por exemplo, dividiu a igreja, 

ele ajudou a dividir a igreja que se ele não saísse da Assembleia de Deus e não botasse a 

Assembleia de Deus Vitória em Cristo que a Assembleia dele não é Assembleia de Deus da 

CGADB, é Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ele saiu da CGADB e fundou aquela igreja 

lá, e por causa daquilo ali muitos outros pastores, aqui mesmo na Bahia tá divisão, aqui agora 

tem ADESAL e CGADB, ESTEADEB (CEADEB), quer dizer, porque o mau exemplo de 

Silas ali. Agora Silas é um grande homem porque Deus levantou ele pra enfrentar essa mídia 

que tá aí, é o único que eu vejo enfrentar, nesse ponto eu dou razão a ele, dou ponto a ele, 

porque é corajoso, enfrenta a mídia, enfrenta a Globo, enfrenta qualquer um, até a Band que 

ele tem um programa lá, ele já enfrentou um jornalista lá Boechat que até disse umas palavras 

inconvenientes pra ele né, então é um cara sofredor também, agora é um pastor, um homem 

de Deus, eu sei que é um grande homem de Deus, tem até muita mensagem boa.  

Entrevistadora: Eu ainda não vi porque essa discussão com Boechat, mas muita gente me 

falou dessa história? 

Entrevistado: Teve, é que ele mandou Boechat fazer umas coisas lá que não é conveniente a 

gente falar né, mas foi pesado. 

Entrevistadora: Então, nem tudo você confia que passa nos telejornais? 

Entrevistado: Não, os telejornais é o seguinte, não é que eu confie, não é questão de confiar, 

porque a gente sabe que tem coisas que eles estão passando ali que é o que tá acontecendo por 

aí, que é a notícia, é noticiário, tá informando ali pra quem quer saber o que tá acontecendo, 

só que muitas dessas notícias elas são notícias, que muitas dessas notícias que eles passam às 

vezes eles levam uma certa influência por um lado, eles não são, digamos assim, neutros no 

assunto né, eles não são que tem uma palavra que usa pra isso aí, tem uma palavra que a 

pessoa usa pra isso que eu sei que é, que quando a pessoa tá, por exemplo, mas tudo bem, se 

eu lembrar depois eu falo, então eu quero dizer assim que existe essa coisa da mídia querer 

fazer só as coisas que covenham, aquilo que talvez uma direção de uma televisão, como é que 

se diz, de uma emissora pede que seja como eles querem e vão se fazer como eles querem. 

Entrevistadora: Mas as pessoas acreditam no telejornal mesmo sendo tendencioso às vezes, 

sabendo, assim, o jornal está perseguindo Dilma, mesmo vendo aquilo, muitos acreditam 

naquilo que o jornal está colocando. Ele é tendencioso mais no lado político né?  
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Entrevistado: Pois é. Por exemplo, Dilma, se Dilma quisesse fazer alguma coisa pelo país, 

que eu acho que ela tinha intenção de fazer, ela não tinha como fazer, por que que ela não 

tinha como fazer? Por que se ela criasse um projeto uma lei que fosse beneficiar e o congresso 

quisesse que aquela lei fosse aprovada ou não só ia ser válida se eles aprovassem e como 

Dilma fez alguma coisa e eles não aprovaram, já agora Temer que tá aí porque tão liberando 

tudo, eles tão aprovando tudo o que tem, tão fazendo aí agora, porque eles querem mesmo 

derrubar Dilma pra botar as pessoas lá, tirar Dilma do poder, tirar Lula e botar o poder que 

seja conveniente a eles entendeu, porque trabalhador nesse país não tem direito a nada, eu que 

sou um trabalhador desde quando, como eu são outros e outros trabalhadores que tem por aí 

nesse Brasil a fora, a gente nunca vai ter direito a nada nesse país. Nada. Inclusive agora eu 

ouvi uma reportagem de um deputado aí, ou de um senador, não sei, que disse que quer tirar o 

13º, quer tirar a folga remunerada dos trabalhadores, quer tirar essas coisas que nós 

conquistamos, que foram conquistadas e eles querem tirar isso aí, tão querendo tirar, não sei 

se vão conseguir, mas que tá sendo uma projeto pra isso aí tão lá, então, eu mesmo não tou 

esperando muita coisa boa de nada da política, eu espero até arrocho, aperto, dificuldades, 

inclusive pra nós que somos evangélicos, porque nós somos uma voz no Brasil, pelo menos tá 

aí gritando pra que as coisas sejam diferentes do que está, que as pessoas podem mudar, ter 

uma visão de vida diferente daqueles que tão vivendo, que a visão de vida que nós temos hoje, 

nós somos essa voz, é ter Cristo, é Deus, cremos na palavra, isso aí que dá vida, que dá força, 

isso aí é que revigora, que a gente ver tantas coisas aí trazendo desânimo, tristeza e muito 

mais, mas quando a gente lembra que nós temos um Deus que cuida de nós aí a coisa muda, a 

gente vai pra oração, a gente vai pra leitura da palavra, vai ouvir também a palavra através de 

uma pessoa que tem uma boa mensagem e aí é como diz a palavra as nossas forças são 

renovadas, nossas visões são renovadas, tudo em nós melhora, a fé aumenta, tudo cresce, pelo 

menos nós temos esse, essa fonte, essa força pra nós se apegar. 

Entrevistadora: Hoje em dia tem mais evangélico tem mais assembleiano também na 

política, se articulando também politicamente? 

Entrevistado: Todo mundo tá interessado em ganhar dinheiro, a verdade é essa, todo mundo 

tá interessado em ganhar dinheiro, a verdade é essa, ninguém tá interessado em fazer nada por 

ninguém, eu mesmo não espero nada de ninguém, nesse sentido, nesse sentido. 

Entrevistadora: Fundou até agora um partido da Assembleia de Deus.  

Entrevistado: A Assembleia de Deus era pra tá envolvida com isso? Na minha visão, não era, 

pode até vim coisa, porque se, aí alguém vai dizer “ah, mas tem que ter alguém lá no 

congresso que é pra poder defender a igreja”, quem defende a igreja é Deus e mais ninguém, e 

mais ninguém, quem defende a igreja é Deus. 

Entrevistadora: Então seria uma coisa desnecessária isso aí, a igreja se envolver? 

Entrevistado: Com isso aí não, o cara, o crente quer ser político, tudo bem, não problema 

nenhum, ele não pode ter cargo nenhum na igreja, na minha visão, bom você quer ser político, 

você quer ser um candidato, pronto, você tem liberdade pra o que você quer ser por conta 

própria sua, faça o que você quer, não venha acusar a igreja e não venha com a intenção de 

que a igreja tem o direito de votar em você, ninguém tem o direito de votar em ninguém não, 

cada um tem o direito de votar em quem quiser, é agora, ser submisso a essas coisas eu não 

concordo, então a igreja tem que ser independente de política pra não ficar devendo nada a 

ninguém, a igreja tem que ter voz, a igreja tem que ter autoridade que nós somos a igreja do 

Deus vivo como diz a palavra e Jesus disse que as portas do inferno não haveria de prevalecer 

contra a igreja dele, então nós, a igreja, não é a parede como eu já lhe disse aqui, nem os 

nomes, a igreja somos nós, nós é que temos que tá atento a tudo, e vigiando, e orando, e 

buscando a Deus pra poder a gente não ser pego por essas mazelas que existem por aí né, a 

gente tem que ser sincero, fiel e honesto, e tudo isso, está dentro da vontade de Deus que é a 

melhor coisa que tem na nossa vida.  
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Entrevistadora: Desses últimos telejornais, das últimas vezes que você assistiu a televisão, 

teve alguma coisa que chamou a tua atenção, de notícia, de informação, dos acontecimentos, 

tem alguma coisa que tem lhe chamado a atenção, que você comentou com alguém, que você 

viu? 

Entrevistado: Não, não tenho muita coisa que me chamou a atenção não. O que me chamou a 

atenção, digamos assim, foi quando eu estava assistindo aquele programa Cidade Alerta da 

Rede Record à tarde com Marcelo Rezende algumas notícias, algumas coisas, algumas 

informações do noticiário sobre pessoas que, um jovem que matou a mãe, matou o pai, isso aí 

são coisas que a gente entristece, então eu fiquei, aquilo ali me chocou, me chocou também, 

me choca também quando a pessoa convive com a pessoa, como o casal que viviam e o cara 

matou o filho, matou a esposa, depois foi se matou com ciúmes, por causa de ciúmes, então 

essas coisinhas assim que às vezes eu assisto e que às vezes chama a gente a atenção né, e 

fora disso aí nada me chamou a atenção não, nada me chama a atenção não, eu acho assim 

existe tanta coisa que poderia ser feito né pra melhorar, a mídia podia usar, a televisão poderia 

ser usada pra instruir, por exemplo, a gente sabe que o nosso povo baiano, como eu sou 

baiano, como falei bem da Bahia e agora posso falar mal, eu sinto prazer de ser baiano, não 

vou falar orgulho mas sinto prazer, sinto prazer, porém nós somos um povo mal educado, eu 

considero a gente o povo mais mal educado do Brasil, porque eu já cansei de ver, eu sai 

ontem e eu tava falando com um colega, eu vim de um lugar, de um lugar, eu tava comendo 

um bicoitozinho dentro do carro, eu vim com ele aqui, como eu tava com a cabine cheia de 

gente, os colegas que eu tava levando, eu não tinha condições de botar no saquinho de lixo 

que eu sempre boto os papeizinhos pra depois chegar no lugar e jogar o lixo, eu nunca jogo na 

pista sabe, então mas eu tava ali com aquele plástico na mão dirigindo com a outra mão pra 

não jogar pela janela, o cara disse “rapaz, joga pela janela”, “joga pela janela o quê, rapaz, 

isso aqui é plástico”, se fosse um papel, não é bom, mas um papel se deteriora, resto de 

comida você pode jogar que não vai ter problema, pegar um plástico e jogar na pista, uma 

garrafa, isso aí não dá certo não rapaz, isso aí você tá agredindo a natureza e é ruim, então eu 

vejo isso muito aqui na Bahia, baiano, baiano sai o cara vai e quantas pessoas eu vejo que o 

cara descasca aqui um negócio, come e joga aqui, não quer nem saber, então nessa parte nós 

somos mal educados, essa parte somos mal educados então. 

Entrevistadora: Você acha que a mídia poderia ter esse papel? 

Entrevistado: A mídia poderia fazer esse papel, instruir, ensinar, “ah mas a mídia fala”, fala 

pouco, fala pouco, o que é que eu falei devia tá sempre batendo nessa tecla e sempre tá 

fazendo um trabalho educativo que a pessoa que tá assistindo “ah realmente, isso aí”, falam 

uma coisa ou outra mas não dão sequência daquilo que tem que ser feito. 

Entrevistadora: Tem mais alguma coisa em relação à televisão ou ao telejornal que você 

queira falar.  

Entrevistado: Em relação à televisão, o crente em relação à televisão, eu assim, a televisão 

em si, é como eu disse tem aquelas coisinhas que podem até trazer uma coisa boa pra nós, 

mas em compensação se ela tiver 10% de coisa boa, ela tem 90% de coisa ruim, então 

influencia muito negativamente na mente da pessoa, tem um versículo na bíblia que diz assim 

“não porei coisas más diante dos meus olhos”, eu não sei onde tá esse versículo agora, mas ele 

diz isso “não porei coisas más diante dos meus olhos”, então você analise bem hoje porque 

que hoje o nosso país tá se tornando pior do que Sodoma e Gomorra, por que da televisão não 

é? O que foi que a televisão fez, o que foi que a Globo fez, por exemplo, a Globo investiu 

pesado no homossexualismo, no lesbianismo, hoje homem com homem, mulher com mulher é 

coisa que tem que ser respeitado porque eles estão investindo nisso, é por isso que eu dou 

ponto aquele ator, é me esqueci o nome dele agora, aquele ator que fez uma novela que tava 

passando, Humberto Martins, chamaram ele pra fazer um papel de gay ele disse que não fazia 

esse papel não, nem que mandassem ele embora da rede, da emissora, mas ele não fazia esse 
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papel, a esse papel ele não se prestava pra fazer, e eu não sei como tem muitos atores que se 

prestam a fazer um tipo de papel desse, que se eu também fosse um ator eu jamais faria um 

tipo de papel, qualquer outra coisa eu aceito agora negócio de gaysmo isso aí não dá pra mim 

não, eu prefiro perdoar um ladrão, um assassino, eu perdoo também o gay, na minha família 

aqui tem, eu tenho 3 sobrinhas, 3 mulheronas lindonas, mas que só gostam de mulher né, ou 

melhor 2, 2 que tem uma que se casou e tenho uma aqui que tá ali mora com minha irmã, 

mora com minha irmã ali, que é irmã, é os seguinte todos são irmãos, um homem e duas 

mulher, esse meu irmão teve 3 mulheres de filha no casal e um na rua, só uma que casou é 

evangélica certo, o resto tudo é gay e lésbica. 

Entrevistadora: Você acha que a televisão influenciou nisso, na proliferação das pessoas se 

tornarem ou aceitarem? 

Entrevistado: Muito. Contribuiu muito, eu vou botar 90% foi influência da mídia, da 

televisão, que se não tivessem as telenovelas com esse tipo de cenas e muitas coisas, essa 

coisa só querer, tudo tem que ter um gay no meio, tudo tem que ter uma lésbica. Aí vai dizer 

que todo mundo é homofóbico e isso, não é questão de homofóbico, eu mesmo não tenho esse 

negócio de ter homofobia, eu não concordo com isso, eu mesmo sinceramente não concordo, 

não aceito, não concordo, eu acho que o homem foi feito pra mulher e a mulher foi feito pro 

homem, e acabou, e o resto, o resto é coisa errada e só traz coisa negativa, influência e destrói 

a família, o restante é isso aí, então eu não concordo por isso que a televisão tem uma 

influência muito negativa na sociedade, é por isso, que a televisão tem poder, ela tem poder, a 

pessoa passa diante de um aparelho desse o dia inteiro se for necessário, o dia interiro, deixa 

muitas coisas pra fazer pra ficar ali ligado, eu gosto de algumas coisas na televisão, eu não 

quero ser hipócrita aqui, entendeu, não quero ser hipócrita pra dizer “ah você faz mas você 

assiste”, eu assisto, claro que eu assisto televisão, agora mesmo, eu não gostava de novela, 

mas tem uma novela aqui na Record agora que eu tou assistindo, Escrava Mãe e aquela, 

aquela os 10 mandamentos que terminou e agora tem A terra Prometida, mesmo que tem 

alguma divergência assim que às vezes a gente não, mas a gente sabe que ali é uma cena, é 

uma coisa, uma ficção, a palavra é essa, uma ficção e sabe que muitas coisas podem até 

mudar alguma coisa no sentido da bíblia né, mas pelo menos não tem uma nudez, você não vê 

cena de nudez, você não vê cena de gay nem de lésbica, você vê normal, pessoal, só é guerra, 

é coisas, mas uma coisa é normal, uma coisa vou falar a você, tem as mesmas porcarias que 

tem na Globo tem, te entendendo tem, tem aquelas pessoas no meio ali que como Acã e outros 

e outros que tiveram no passado que sempre só influi querendo atrapalhar o trabalho, o 

desempenho do que Deus queria fazer no meio do povo e aquelas pessoas sempre trazendo 

influências negativas sendo dizendo que Moisés não ia mais voltar e que isso e aquilo outro, 

mas são cenas boas, são novelas agradáveis de assistir, aquelas duas novelas que eu tou 

assistindo, eu tou acompanhando, só não acompanho quando tou na viagem, mas quando tou 

lá numa pousada eu assisto, quando tou na pousada cá eu assisto, agora eu tenho os meus 

momentos de orações, graças a Deus, quando eu tou só no quarto eu busco a Deus, deixo a 

televisão pra lá e vou buscar a Deus, aí é hora de orar, é hora de ler a bíblia como eu tenho 

feito e isso tem me sustentado, isso tem me fortalecido, é isso que eu tou vivendo hoje, por 

isso, por essas orações Deus tem me dado forças por isso aí, não televisão que a televisão, 

agora tem muitos filmes bons pra você assistir, não sei se você já teve oportunidade de assistir 

é Diário de uma louca, um filme ótimo, não sei se você já teve oportunidade de assistir Quarto 

de Guerra, filme bom, não sei se você já teve oportunidade de assistir Deus não está morto, o 

1 e o 2, então são filmes que aí sim coisas que eu fico diante da televisão pra assistir um 

negócio desse que traz uma positividade dentro da alma, do espírito da gente, é isso, essas 

coisas que deviam tá passando na televisão, essas coisas aí sim edifica, você se fortalece, as 

crianças quando assiste um filme, pode até botar as crianças pra assistir um filme desse que 

não tem problema nenhum, não tem cena de nudez, não tem nada dessas coisas e tem coisas 
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boas ali influenciando que a pessoa aprende, vai pra mente, vai pro coração, e aí fica aquilo na 

mente, a pessoa fica com aquilo ali, aí lembra de Deus, não, Deus existe, Deus está vivo. 

Essas coisas né. 

Entrevistadora: Bom, eu gostaria de lhe agradecer, foi muito bom. 
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ANEXO 01 - Resolução de São Cristóvão - 1946 

 

 

As Assembleias de Deus, tanto neste país como em todo o mundo, estão hoje em grande 

perigo de serem invadidas pelo espírito de mundanismo, como tem acontecido às igrejas das 

denominações; e, quando isso acontecer, o Espírito Santo fica triste e sem liberdade de ação e, 

por fim, tem que retirar-se, tanto do crente em particular como de uma igreja, onde esse 

espírito terrível tem liberdade de entrar. 

Deus sabia desde o princípio que a mulher é a parte mais fraca e mais facilmente tentada pela 

vaidade, por isso nas Sagradas Escrituras como as mulheres que professam o nome de Jesus 

devem vestir-se e pentear-se (1ª Pe 3.1-5). 

O ministério desta igreja sente uma grande responsabilidade, especialmente entendendo que é 

a igreja-mãe de todas as igrejas do Distrito Federal e do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, 

este ministério, com os irmãos membros da mesma, sentem [sic] que esta igreja deve ser um 

exemplo de modéstia e santidade para todas as igrejas consideradas filhas. Ainda mais, a 

igreja está situada na capital federal e, portanto, deve ser um exemplo para todas as igrejas do 

Brasil. 

Em vista do exposto, a igreja unanimemente, na sua sessão ordinária de 4 de junho de 1946, 

resolveu o seguinte: 

1. Não será permitido a nenhuma irmã membro desta igreja raspar sobrancelhas, cabelo 

solto, cortado ou tingido, permanente ou outras extravagâncias de penteado, conforme 

usa o mundo mas que se penteiam simplesmente como convém às que professam a 

Cristo como salvador e rei. 

2. Os vestidos devem ser suficientes compridos para cobrir o corpo com todo o pudor e 

modéstia, sem decotes exagerados e as mangas devem ser compridas. 

3. Se recomenda às irmãs que usem meias, especialmente as esposas dos pastores, 

anciãos, diáconos professoras de Escola Dominical, e dos que cantam no coro ou 

tocam. 

4. Esta resolução regerá também as congregações desta igreja. 

5. As irmãs que não obedecem ao que acima foi exposto serão desligadas da comunhão 

por um período de três meses. Terminando este prazo, e não havendo obedecido à 

resolução da igreja, serão cortadas definitivamente por pecado de rebelião. 

6. Nenhuma irmã será aceita em comunhão se não obedecer a estas regras de boa moral, 

separação do mundo e uma vida santa com Jesus. 

Estamos certos de que todas as irmãs que amam ao senhor Jesus cumpriram, com gozo, o que 

foi resolvido pela igreja. 

O Ministério 

(DANIEL, 2004, p. 218-219) 
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ANEXO 02 – Artigo “Dando lugar à operação do Espírito” do Missionário sueco Samuel 

Nyström (1947). 

 

 

Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos (Zc 4.6). 

Em qualquer tempo, ou circunstância, devemos lembrar-nos que não se consegue fazer a obra 

do Senhor por força e nem por mios violentos, resoluções ou imposições, mas a obra do 

Senhor se realiza pela intervenção divina criativa de Deus e pela lei do crescimento externo da 

obra do Senhor, mas igualmente quando se tratar do crescimento interno desta, tanto 

individual como coletivamente. 

Mesmo durante a Dispensação da Lei, a Lei não conseguiu outra coisa senão descobrir e pôr o 

pecado em atividade, tendo como resultado a morte. Paulo disse: “Quando veio o 

mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que era para a vida, esse achei que 

era morte, porque o pecado, achando ocasião, me enganou pelo mandamento e por ele me 

matou”, Rm 7:9-11. 

Enquanto a fé não tinha vindo, a Lei teve um alvo como pedagogo, conduzir homens a Cristo. 

Mas, tendo vindo a fé, não estamos mais de baixo do pedagogo (a Lei), e nem devemos fazer 

ressuscitar leis ou inventar outras leis para que não fiquemos no lugar dos gálatas, que foram 

chamados insensato e a respeito dos quais Paulo temia que todo o seu trabalho tornasse vão 

(Gl 2.2; 2.21; 4.11). 

Cristo veio com a graça e, então a Dispensação da Lei se encerrou. Em lugar do mandamento 

prévio, que foi ab-rogado por sua fraqueza e inutilidade, pois “a Lei nada fez perfeito”; foi 

introduzida uma melhor esperança, pela qual nos chegamos a Deus: Cristo que é nosso 

sacerdote, segundo o poder de Deus uma vida indissolúvel (Hb 7.16-19). Portanto, o que 

realmente tem valor para nós é “a fé que opera por amor” por isso não nos justificamos pela 

Lei ou leis, para não sermos decaídos da graça e separados de Cristo (Gl 5.6). 

Estatutos de ordenanças para os que morreram em Cristo não têm utilidade nenhuma, segundo 

as palavras de Paulo. Estas podem, sem dúvida, ter certa aparência de sabedoria em culto 

voluntário, e de humildade e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum (Cl 2. 

20-23).  

As ordenanças para manifestar humildade e severidade para com o corpo servem para 

satisfazer a carne, o erro, e elas com facilidade arranjam os que se julgam mais santos do que 

outros, isto resulta em inchação vã, e cria o espírito de fariseu, que é o maior impedimento 

para as bênçãos do Deus.  

Ao contrário, o que vem sendo operado pelo Espírito Santo quebranta e derrete as durezas do 

coração, operando a verdadeira humildade, e esta não tem o enfeite exterior como base de 

santificação ou para ser membro de uma igreja, mas o homem novo, nascido pelo Espírito e 

dirigido pelo Espírito. O homem que está escondido no coração se conhece por um vestido 

incorruptível, por espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus (1ª Pe 

3.3-4). 

Este nascido do Espírito, seja homem ou mulher, não procura se exibir nem com vestidos nem 

com sabedoria ou seus talentos, nem com o que possui materialmente, e ainda menos com os 

seus dons e posição espiritual, o que seria o cúmulo da vaidade. Não é um apaixonado por 

modas e as suas mudanças, mas é discreto na sua aparência. Não se veste para que o vestuário 

chame atenção pela sua extravagância para a sensualidade, nem se veste para que todos o 

notem pelo seu modo esquisito de trajar. 

Há muitos países e também muitas formas de trajar neste mundo, bem como muitos climas 

diferentes, e tudo isso deve ser considerado, mas como a Palavra diz: “Com toda modéstia e 

sobriedade”. O que a Escritura ensina em relação a este assunto é que as mulheres devem ser 

castas e tementes a Deus tantos as que são casadas como as moças e, então, tais obedientes 
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como Sara, não produzirão escândalos. Temos as advertências neste sentido em 1ª Timóteo 

2.9-10 e 1 Pedro 3.1-6, e convém atentar para a palavra inspirada, então o Espírito Santo 

operará em vós o que for digno e de boa fama, e sereis agradáveis a Deus. 

Lembremos-nos também que há muitas coisas que são igualmente perigosas para a obra do 

Senhor, que só pelo Espírito Santo poderão ser removidas, como o amor ao dinheiro que nem 

sempre ostenta com a ‘lapela da avareza’ para se ver, entretanto é a raiz de todos os males. O 

homem ostentando justiça própria, criticando tudo e todos, é um indivíduo perigoso para o 

avanço e a unidade da obra do Senhor, porque é difícil para o convencer e a seus adeptos. 

Mas, é pelo poder do Espírito do Senhor que a obra de Deus irá avante. Ele verdadeiramente 

só se pode servir dos que são humildes, prontos para deixar os seus próprios planos para 

edificação da igreja e da sua santificação, e a deixar o Espírito Santo usar a Palavra de Deus 

para este fim. Então, será “Deus o que opera eficazmente em vós tanto o querer como o 

perfazer, segundo a sua boa vontade” (Fp 2.13). 

Para o Mensageiro da Paz, a pedido da Convenção Geral em Recife, Pernambuco, 

Samuel Nystöm 

(DANIEL, 2004, p. 223-224) 
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ANEXOS 03 - Resoluções CGADB sobre TV 

 

 

a) Resolução Convencional da CGADB de 1968 sobre o uso de TV: 

 

Considerando os efeitos maléficos que os programas de televisão têm causado à comunidade 

evangélica, principalmente à família, a Convenção geral resolveu aprovar a seguinte proposta: 

1. Os pastores e evangelistas da Assembleia de Deus no Brasil não devem usar aparelhos 

televisores; 

2. Os que já a possuem, devem desfazer-se delas até a próxima Convenção; 

3. Os obreiros devem recomendar às igrejas que se abstenham do uso de televisores; 

Que os que possuem desfaçam-se dos mesmos a fim de evitar a suspensão. 

(DANIEL, 2004, p. 399) 

 

b) Resolução Convencional da CGADB de 1975 sobre “Usos e Costumes”:  

 

“E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos, para serdes 

meus” (Lv 20.26).  

A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, reunida na cidade de Santo André, 

Estado de São Paulo, reafirma o seu ponto de vista no tocante aos sadios princípios 

estabelecidos como doutrinas na Palavra de Deus - a Bíblia Sagrada - e conservados como 

costumes desde o início desta obra no Brasil. Imbuída sempre dos mais altos propósitos, ela, a 

Convenção Geral, deliberou pela votação unânime dos delegados das igrejas da mesma fé e 

ordem em nosso país, que as mesmas igrejas se abstenham do seguinte: 

1) Uso de cabelos crescidos, pelos membros do sexo masculino;  

2) Uso de traje masculino, por parte dos membros ou congregados, do sexo feminino;  

3) Uso de pinturas nos olhos, unhas e outros órgãos da face; 

4) Corte de cabelos, por parte das irmãs (membros ou congregados);  

5) Sobrancelhas alteradas;  

6) Uso de minissaias e outras roupas contrárias ao bom testemunho da vida cristã; 

7) Uso de aparelho de televisão, convindo abster-se, tendo em vista a má qualidade da maioria 

dos seus programas, abstenção essa que se justifica, inclusive, por conduzir a eventuais 

problemas de saúde; 

8) Uso de bebidas alcoólicas. 

Esta Convenção resolve manter relações fraternais com outros movimentos pentecostais, 

desde que não sejam oriundos de trabalhos iniciados ou dirigidos por pessoas excluídas das 

Assembleias de Deus, bem como manter comunhão espiritual com os movimentos de 

renovação espiritual, que mantenham os mesmos princípios estabelecidos nesta resolução. 

Relações essas que devem ser mantidas com prudência e sabedoria, a fim de que não ocorram 

possíveis desvios das normas doutrinárias esposadas e defendidas pelas Assembleias de Deus 

no Brasil. 

(DANIEL, 2004, p. 438-439) 

 

c) Trechos da Resolução Convencional do 5º ELAD de 1999 sobre “Usos e Costumes”: 

 

(...) 

Atendendo ao parecer do Conselho Consultivo da CGADB encaminhado ao 5º ELAD, em 25 

de agosto de 1999, a Comissão analisou a resolução da Convençao Geral de 1975, em Santo 

André, à luz da Bíblia, de nosso contexto e de nossa realidade, expressando esses princípios 

numa linguagem atualizada. 
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O primeiro ponto que precisa ser expresso numa linguagem atualizada é a declaração: “sadios 

princípios estabelecidos como doutrina na Palavra de Deus – a Bíblia Sagrada – e 

conservados como costumes desde o início desta Obra no Brasil”. O texto não faz distinção 

entre doutrina e costume. O livro O Manual do CAPED, edição de 1999, CPAD, Rio, p. 92, 

diz: 

“Há pelo menos três diferenças básicas entre doutrina bíblica e costume puramente humano. 

Há costumes bons e maus. A doutrina bíblica conduz a bons costumes. 

A) Quanto à origem: A doutrina é divina; O costume é humano 

B)  Quanto ao alcance: A doutrina é geral; O costume é local 

C) Quanto ao tempo: A doutrina é imutável; O costume é temporário 

A doutrina bíblica gera bons costumes, mas bons costumes não geram doutrina bíblica. 

Igrejas há que têm um somatório imenso de bons costumes, mas quase nada de doutrina. Isso 

é muito perigoso! Seus membros naufragam com facilidade por não terem o lastro espiritual 

da Palavra”. 

A palavra grega usada para “doutrina” no NT é didache, que segundo o Diccionario Conciso 

Griego – Español del Nuevo Testamento, significa: “o que se ensina, ensino, ação de ensinar, 

instrução” (Jo 7.16, 17; At 5.28; 17.19). Didaskalia, segundo o já citado dicionário é “o que 

se ensina, ensino, ação de ensinar, instrução”. O Léxico do N.T. Grego/Português, de F. 

Wilbur Gingrich e Frederick W. Danker, Vida Nova, São Paulo, 1991, página 56, diz que 

didasskalia é: “Ato de ensino, instrução” (Rm 12.7; 15.4; 2 Tm 3.16). Num sentido passivo - 

aquilo que é ensinado, instrução, doutrina (Mc 7.7; Cl 2.22; 1 Tm 1.10; 4.6; 2 Tm 3.10; Tt 

1.9)”; e didache: “Ensino como atividade, instrução (Mc 4.2; 1 Co 14.6; 2 Tm 4.2). Em um 

sentido passivo - o que é ensinado, ensino, instrução (Mt 16.12; Mc 1.27; Jo 7.16s; Rm 16.17; 

Ap 2.14s,24). Segundo a Pequena Enciclopédia Bíblica, de Orlando Boyer, doutrina é “tudo o 

que é objeto de ensino; dïsciplina” (Vida, S. Paulo, 1999, p. 211). 

À luz da Bíblia, doutrina é o ensino bíblico normativo terminante, final, derivado das 

Sagradas Escrituras, como regra de fé e prática de vida, para a Igreja, para seus membros, 

vista na Bíblia como expressão prática na vida do crente, e isso inclui as práticas, usos e 

costumes. Elas são santas, divinas, universais e imutáveis. 

Nos próprios dicionários seculares encontramos esse mesmo conceito sobre doutrina: “É o 

complexo de ensinamentos de uma escola filosófica, científica ou religiosa. Disciplina ou 

matéria do ensino. Opinião em matéria científica” (Dicionário Álvaro de Magalhães). 

“Conjunto de princípios de um sistema religioso, políticos ou filosóficos. Rudimentos da fé 

cristã. Método, disciplina, instrução, ensino” (Dicionário Ilustrado Novo Brasil, ed. 1979). 

Os costumes, por sua vez, são em si sociais, humanos, regionais e temporais, porque ocorrem 

na esfera humana, sendo inúmeros deles gerados e influenciados pelas etnias, etariedade, 

tradições, crendices, individualismo, humanismo, estrangeirismo e ignorância. 

Convém, portanto, atualizar a redação da resolução de Santo André, omitindo a expressão 

“como doutrina”, ficando assim: “sadios princípios estabelecidos na Palavra de Deus – a 

Bíblia Sagrada – e conservados como costumes desde o início desta Obra no Brasil”. 

Quanto aos oito princípios da resolução, uma maneira de colocar numa linguagem atualizada 

é: 

7. Ter os homens cabelos crescidos (1 Co 11.14), bem como fazer cortes extravagantes; 

8. As mulheres usarem roupas que são peculiares aos homens e vestimentas indecentes e 

indecorosas, ou sem modéstias (1 Tm 2.9, 10); 

9. Uso exagerado de pinturas e maquiagem – unhas, tatuagens e cabelos (Lv 19.28 e 2 Rs 

9.30); 

10. Uso de cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica (1 Co 11.6, 15); 

11. Mal uso [sic] dos meios de comunicação: televisão, Internet, rádio, telefone (1 Co 

6.12; Fp 4.8);  
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12. Uso de bebidas alcoólicas e embriagantes (Pv 20.1; 26.31; 1 Co 6.10 e Ef. 5.18). 

Os itens 2 e 6 foram colocados num mesmo item, pois tratam de um mesmo assunto. 

Colocamos referências bíblicas porque os nossos costumes são norteados pela Palavra de 

Deus. Precisamos ter consciência de que os nossos costumes não impedem o crescimento da 

Igreja. 

Hoje em dia, há igrejas para todos os gostos, mas nós temos compromisso com Deus, com sua 

Palavra e com o povo. O objetivo de conquistar as elites da sociedade em detrimento de 

nossos costumes e tradições não é bom negócio. Isso tem causado muitos escândalos e 

divisões e não levam a resultados positivos. Somos o que somos. Devemos aperfeiçoar as 

nossas estratégias de evangelismo e não mudar arbitrariamente os nossos costumes, pois isso 

choca a maioria dos crentes. Criar novos métodos para alcançar os pecadores, disso sim, para 

que o nosso crescimento possa continuar. 

Convém ressaltar que a falta de crescimento de algumas igrejas não é pelo fator usos e 

costumes, como muitas vezes tem sido enfatizado nas AGOs da CGADB, e como foi 

ressaltado no 5º ELAD, pois mais de 85% dos líderes das Assembleias de Deus reconhecem a 

necessidade de preservação de nossas tradições, usos e costumes e de nossa identidade, e 

veem na falta de visão e de objetivos de muitos líderes a razão da falta de crescimento da 

igreja. Essa deficiência pode ser vista e comprovada dos dois lados, tantos dos favoráveis às 

mudanças como com os que querem manter o mesmo sistema histórico das Assembléias de 

Deus. O crescimento da igreja, à luz da Bíblia, é consequência de evangelismo, discipulado e 

oração; e o avivamento, fruto de jejum, oração e de arrependimento, e não resultado de usos, 

costumes e tradição. 

Nem tudo que é extrabíblico é antibíblico. Nem tudo que nos interessa é condenado ou é 

pecado. Não podemos julgar ou condenar outros grupos porque adotaram liturgias estranhas e 

costumes diferentes dos nossos, e nem alcunhar nossos companheiros de ministério de 

liberais, pois liberal é uma palavra ofensiva. Os liberais são os que não acreditam na 

inspiração e autoridade das Escrituras, os que negam o nascimento virginal de Jesus, não 

reconhecem a existência de verdades absolutas. Discordar de nossos companheiros de 

ministério é uma coisa, mas agredir é outra muito diferente, e fere o espírito cristão do amor 

fraternal. Devemos, sim, preservar os nossos costumes. 

(...) 

Diante disso, aprendemos que nenhum pastor deve persuadir o crente para deixar de observar 

os costumes da igreja. Isso é algo de foro íntimo. Da mesma forma, um não deve criticar o 

outro, porque o que ambos fazem é para Deus. Além disso, o apóstolo via que se tratava de 

uma questão cultural (Rm 14.6-10). Proibições sem a devida fundamentação, principalmente 

bíblica, é fanatismo. Quem faz de sua religião o seu Deus não terá Deus para sua religião. 

Isso nos mostra que os nossos costumes não são condição para a salvação, eles devem ser 

mantidos para a preservação de nossa identidade como denominação. Não devemos criticar os 

outros e nem forçar ninguém a crer contra suas próprias convicções religiosas. Há pastores 

que agridem o rebanho e desrespeitam seus companheiros porque querem demolir nosso 

patrimônio histórico-espiritual a todo custo. Deus quer a Assembleia de Deus como ela é, na 

sua maioria. As outras denominações foram chamadas como elas são, é assim que Deus quis, 

Ele é soberano. O mesmo Jesus que chamou Mateus disse para outros que não o seguissem. A 

vontade de Deus para a minha vida não é a mesma para a vida de outras pessoas. Embora 

todos nós estejamos na direção e vontade de Deus, porém com chamadas diferentes. 

(...) 

(DANIEL, 2004, p. 579-583) 

 

d) Resolução do ELAD de 1999: ratificação na 40º AGO em Cuiabá 2011 
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Que as igrejas se abstenham de: 

1 – Ter os homens cabelos crescidos (1 Co 11.14), bem como fazer cortes extravagantes, bem 

como o uso de brincos; 

2 – As mulheres usarem roupas que são peculiares aos homens e vestimentas indecentes e 

indecorosas, ou sem modéstias (1 Tm 2.9,10); 

3 – Uso exagerado de pintura e maquiagem – unhas, tatuagens e cabelos (Lv 19.28; 2 RS 

9.30); 

4 – Uso de cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica (1 Co 11.6,15); 

5 – Mal uso [sic] dos meios de comunicação: televisão, Internet, rádio, telefone (1 Co 6.12; 

Fp 4.8); 

6 – Uso de bebidas alcoólicas e embriagantes (Pv 20.1; 26.31; 1 Co 6.10; Ef 5.18); 

7 – Os Ministros das Assembleias de Deus deverão orientar seus fiéis quanto aos programas 

veiculados na TV brasileira ou em qualquer outro de imagem e som, os quais venham 

provocar distorções litúrgicas e confusões teológicas. 

(Mensageiro da Paz N°. 1.512/maio 2011)  
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ANEXO 04: Quadro de Correspondências entre a Resolução de 1975 e sua atualização em 

1999 – conforme publicações no livro “História da Convenção Geral das Assembleias de 

Deus no Brasil” 

 

 
Correspondências  Resolução Convencional da 

CGADB de 1975 sobre “Usos e 

Costumes” 

Resolução Convencional do 5º ELAD 

de 1999 sobre “Usos e Costumes” 

Referencial bíblico 

e em outras fontes 

Um versículo da Bíblia: “E ser-me-eis 

santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e 

separai-vos dos povos, para serdes meus” 

(Lv 20.26).  

Mais de 50 versículos de diversos livros da 

Bíblia; 

Livro O Manual do CAPED, edição de 

1999, CPAD, Rio, p. 92; 

Diccionario Conciso Griego – Español del 

Nuevo Testamento; 

Léxico do N.T. Grego/Português, de F. 

Wilbur Gingrich e Frederick W. Danker, 

Vida Nova, São Paulo, 1991, página 56; 

Pequena Enciclopédia Bíblica, de Orlando 

Boyer, Vida, S. Paulo, 1999, p. 211; 

Dicionário Álvaro de Magalhães; 

Dicionário Ilustrado Novo Brasil, ed. 1979. 

Introdução  A Convenção Geral das Assembleias de 

Deus no Brasil, reunida na cidade de 

Santo André, Estado de São Paulo, 

reafirma o seu ponto de vista no tocante 

aos sadios princípios estabelecidos como 

doutrinas na Palavra de Deus - a Bíblia 

Sagrada - e conservados como costumes 

desde o início desta obra no Brasil. 

Imbuída sempre dos mais altos propósitos, 

ela, a Convenção Geral, deliberou pela 

votação unânime dos delegados das 

igrejas da mesma fé e ordem em nosso 

país, que as mesmas igrejas se abstenham 

do seguinte: 

Convém, portanto, atualizar a redação da 

resolução de Santo André, omitindo a 

expressão “como doutrina”, ficando assim: 

“sadios princípios estabelecidos na Palavra 

de Deus – a Bíblia Sagrada – e conservados 

como costumes desde o início desta Obra 

no Brasil”. 

 

Quanto aos oito princípios da resolução, 

uma maneira de colocar numa linguagem 

atualizada é: 

Oito coisas das 

quais as igrejas 

ADs devem se 

abster alinhadas 

aos / 6 princípios 

na versão 

atualizada da 

Resolução 

1) Uso de cabelos crescidos, pelos 

membros do sexo masculino;  

1) Ter os homens cabelos crescidos (1Co 

11.14), bem como fazer cortes 

extravagantes; 

2) Uso de traje masculino, por parte dos 

membros ou congregados, do sexo 

feminino;  

2) As mulheres usarem roupas que são 

peculiares aos homens e vestimentas 

indecentes e indecorosas, ou sem modéstias 

(1 Tm 2.9, 10); 

3) Uso de pinturas nos olhos, unhas e 

outros órgãos da face; 

3) Uso exagerado de pinturas e maquiagem 

– unhas, tatuagens e cabelos (Lv 19.28 e 2 

Rs 9.30); 

4) Corte de cabelos, por parte das irmãs 

(membros ou congregados);  

5) Sobrancelhas alteradas;  

6) Uso de minissaias e outras roupas 

contrárias ao  bom testemunho da vida 

cristã;  

4) Uso de cabelos curtos em detrimento da 

recomendação bíblica (1 Co 11.6, 15); 

 

7) Uso de aparelho de televisão, convindo 

abster-se, tendo em vista a má qualidade 

da maioria dos seus programas, abstenção 

essa que se justifica, inclusive, por 

conduzir a eventuais problemas de saúde; 

5)Mal uso [sic] dos meios de comunicação: 

televisão, Internet, rádio, telefone (1 Co 

6.12; Fp 4.8);  

 

8) Uso de bebidas alcoólicas. 6)Uso de bebidas alcoólicas e embriagantes 

(Pv 20.1; 26.31; 1 Co 6.10 e Ef. 5.18). 

Explicação da  Os itens 2 e 6 foram colocados num mesmo 
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redução de 8 para 6 

itens 

item, pois tratam de um mesmo assunto. 

Colocamos referências bíblicas porque os 

nossos costumes são norteados pela Palavra 

de Deus.  

Sobre o 

crescimento da 

Igreja – conversão 

das elites – novos 

métodos de 

evangelismo 

 Precisamos ter consciência de que os 

nossos costumes não impedem o 

crescimento da Igreja. 

Hoje em dia, há igrejas para todos os 

gostos, mas nós temos compromisso com 

Deus, com sua Palavra e com o povo. O 

objetivo de conquistar as elites da 

sociedade em detrimento de nossos 

costumes e tradições não é bom negócio. 

Isso tem causado muitos escândalos e 

divisões e não levam a resultados positivos. 

Somos o que somos. Devemos aperfeiçoar 

as nossas estratégias de evangelismo e não 

mudar arbitrariamente os nossos costumes, 

pois isso choca a maioria dos crentes. Criar 

novos métodos para alcançar os pecadores, 

disso sim, para que o nosso crescimento 

possa continuar. 

Convém ressaltar que a falta de 

crescimento de algumas igrejas não é pelo 

fator usos e costumes, como muitas vezes 

tem sido enfatizado (...)  

Sobre o 

relacionamento 

com demais igrejas 

pentecostais 

Esta Convenção resolve manter relações 

fraternais com outros movimentos 

pentecostais, desde que não sejam 

oriundos de trabalhos iniciados ou 

dirigidos por pessoas excluídas das 

Assembleias de Deus, bem como manter 

comunhão espiritual com os movimentos 

de renovação espiritual, que mantenham 

os mesmos princípios estabelecidos nesta 

resolução. Relações essas que devem ser 

mantidas com prudência e sabedoria, a 

fim de que não ocorram possíveis desvios 

das normas doutrinárias esposadas e 

defendidas pelas Assembleias de Deus no 

Brasil.    

(DANIEL, 2004, p. 438-439) 

 

Nem tudo que é extrabíblico é antibíblico. 

Nem tudo que nos interessa é condenado ou 

é pecado. Não podemos julgar ou condenar 

outros grupos porque adotaram liturgias 

estranhas e costumes diferentes dos nossos, 

e nem alcunhar nossos companheiros de 

ministério de liberais, pois liberal é uma 

palavra ofensiva. (...) 

Isso nos mostra que os nossos costumes 

não são condição para a salvação, eles 

devem ser mantidos para a preservação de 

nossa identidade como denominação. Não 

devemos criticar os outros e nem forçar 

ninguém a crer contra suas próprias 

convicções religiosas. Há pastores que 

agridem o rebanho e desrespeitam seus 

companheiros porque querem demolir 

nosso patrimônio histórico-espiritual a todo 

custo. Deus quer a Assembleia de Deus 

como ela é, na sua maioria. As outras 

denominações foram chamadas como elas 

são, é assim que Deus quis, Ele é soberano. 

O mesmo Jesus que chamou Mateus disse 

para outros que não o seguissem. A vontade 

de Deus para a minha vida não é a mesma 

para a vida de outras pessoas. Embora 

todos nós estejamos na direção e vontade 

de Deus, porém com chamadas diferentes. 

(DANIEL, 2004, p. 579-583) 
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ANEXOS 05 - Projeto Cidadania AD Brasil  
 

Fonte: http://www.cidadaniaadbrasil.com/p/quem-somos_1.html. Acesso em 13/08/2015 

Conselho Político Nacional da CGADB 

A Valorização do Voto Evangélico 

 

JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA 

Presidente da CGADB 

 

LELIS WASHINGTON MARINHOS 

Presidente 

 

CIDADANIA AD BRASIL 

 

PROJETO POLÍTICO DA CGADB 

 

O Conselho Político Nacional, órgão pertencente a estrutura organizacional da Convenção 

Geral das Assembleias de Deus no Brasil – CGADB, procurando dar cumprimento às 

atribuições que lhe foram convencionalmente designadas, almejando promover o intercâmbio 

de ideias e experiências políticas existentes em todo Brasil, objetivando discutir princípios 

éticos e estratégias  de ação, propondo apoiar, preferencialmente, os membros das 

Assembleias de Deus vinculadas à CGADB que apresentem vocação política, bem como 

despertar a consciência de cidadania do nosso povo, e, sobretudo, 

CONSIDERANDO que a Assembleia de Deus é uma denominação histórica que congrega o 

maior contingente evangélico do País, sendo representada expressivamente em cada Unidade 

da Federação; 

CONSIDERANDO a necessidade de estimular uma consciência de maior preocupação para 

com as questões sociopolíticas, incentivando uma conduta pautada na ética, no respeito ao ser 

humano, às instituições e, acima de tudo, nos princípios cristãos; 

CONSIDERANDO que as crises existentes no mundo, envolvendo a fome, a pobreza, a 

violência, estão a reclamar das autoridades constituídas e da sociedade organizada, iniciativas 

mais concretas comprometidas com a solidariedade humana e o espírito de fraternidade; 

CONSIDERANDO o potencial da nossa denominação, envolvendo não só a quantidade, mas 

também a qualidade de nossos membros, congregados, para as funções ligadas à vida social e 

política do nosso país; 

CONSIDERANDO a crise moral porque passa a Nação Brasileira, evidenciada 

principalmente na programação, quase sempre de baixo nível, da TV brasileira e demais 

meios de comunicação; 

CONSIDERANDO as graves denúncias que permeiam o mundo político, demonstrando a 

necessidade de uma mudança radical para o fim da corrupção; 

CONSIDERANDO as dificuldades que as nossas lideranças enfrentam no contato com as 

autoridades constituídas em busca de soluções, envolvendo não só os interesses da Igreja e de 

seus membros, mas também da comunidade; 

CONSIDERANDO que devemos manter a vigilância na defesa da liberdade religiosa e, por 

conseguinte, tendo em vista a necessidade de neutralizar, enquanto evangélicos, leis nocivas 

que venham agredir essa Liberdade; 

CONSIDERANDO finalmente, a determinação conferida a este Conselho pela Convenção 

Geral das Assembleias de Deus no Brasil – CGADB, é que apresentamos o 

presente PREOJETO CIDADANIA AD BRASIL da CGADB. 

http://www.cidadaniaadbrasil.com/p/quem-somos_1.html
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I- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional para executar o Projeto Cidadania AD Brasil da CGADB será 

composta do Conselho Política Nacional, dos Conselhos e Políticos das convenções e 

ministérios estaduais, e distrito federal, ligados à CGADB, e estes poderão criar sub-

comissões à critério de cada convenção. Será aberto um Escritório Político em Brasília, bem 

como em cada Estado, objetivando o assessoramento espiritual, técnico e político de 

evangélicos, preferencialmente, das AD´s e que exerçam funções públicas. Experiências 

eficazes de conselhos políticos já existentes serão incorporadas na estrutura do conselho 

Político Nacional. 

II- RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros para a instalação e manutenção da estrutura organizacional para 

executar o Projeto Cidadania AD Brasil poderão ser originários da CGADB, dos Ministérios, 

das Convenções Estaduais e Distrito Federal ligados à CGADB, de contribuições voluntárias 

e outros. 

III- COMPETÊNCIAS 

1- Compete ao Conselho Político Nacional, sempre em atenção às orientações da Mesa 

diretora da Convenção Geral, no âmbito do Projeto Cidadania AD Brasil: 

a) assessorar a Convenção Geral, Convenções Estaduais e Distrito Federal, Ministérios em 

matéria de sua competência; 

b) promover gestões no sentido de fornecer uma estrutura de campanha para os candidatos, 

dentro dos critérios estabelecidos pela legislação eleitoral vigente; 

c) assessorar o candidato eleito durante o desempenho do seu mandato; 

d) criação de uma home-page para veicular os trabalhos do Conselho; 

e) promover parcerias com os Institutos de Pesquisas para o levantamento de perfis políticos 

de interesse; 

f) elaborar o cadastro político nacional; 

g) criar veículo de comunicação para divulgar as atividades políticas; 

h) organizar o fórum Nacional de Políticos das AD´s, bem como os Fóruns regionais, com o 

objetivo de criar um ambiente permanente de debates e estudos sócio-políticos; 

i) assessorar mediante o apoio do pastor presidente de convenções ou ministérios na avaliação 

e indicação de candidatos; 

j) planejar, organizar, coordenar, em âmbito nacional, estadual e municipal as matérias de sua 

competência; 

k) manter arquivo atualizado da legislação eleitoral; 

l) promover a organização da capelania parlamentar; 

m) promover a conscientização política dos membros das Assembléias de Deus; 

n) fazer gestões no sentido de efetivar a política partidária na forma da legislação regedora da 

matéria; 

o) sempre que houver mais de um representante da AD, em qualquer instância do poder 

legislativo, o conselho Político Nacional coordenará a escolha de um líder da bancada na 

câmara federal, o Conselho Político Estadual coordenará a escolha nas assembléias 

legislativas. O Conselho Político Municipal nas respectivas câmaras. 

2- Ao Conselho Político Estadual e ao Sub-Conselho Municipal compete; nos seus 

respectivos âmbitos, as mesmas atribuições do Conselho Político Nacional, devendo, estes, 

seguir as diretrizes estabelecidas por aquele, no que couber. 

3- Nos casos dos Estados ou Municípios em que haja mais de uma convenção ou Ministérios, 

o Conselho Político Nacional buscará mediar o entendimento para que se crie apenas um 

Conselho para gerir o processo político no Estado ou Município. 
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4- O Conselho Político Nacional estará presente, e à disposição quando solicitado pelo 

Conselho Político Estadual, através da convenção estadual, para mediar, nas divergências 

existentes ou que venham a existir, que serão dirimidas por uma Comissão mista designada 

pelo Conselho Político Nacional, “in loco”. 

III- CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO CANDIDATO 

Define-se o candidato da Assembléia de Deus o pretendente que: 

1) For preferencialmente membro da Igreja há mais de três (3) anos. 

2) Der público e notório testemunho cristão. 

3) Desfrutar de bom conceito. 

4) Exercer liderança comunitária e tiver preparo para o cargo. 

5) Tiver conhecimento da base doutrinária da Igreja. 

6) Tiver seu nome submetido aos pastores e outros Líderes da Assembléia de Deus e for 

recomendado e indicado para participar da triagem dos nomes. 

7)Receber o credenciamento concedido pelo órgão competente da CGADB, através de 

encaminhamento da Convenção Estadual, após cumpridos os critérios estabelecidos pelo 

Conselho Político Municipal. 

8) Assinar o Termo de Compromisso em que se explicarão as obrigações e direitos do 

interessado. 

9) Não comprometer seu testemunho cristão, ético e moralmente. 

10) Será considerado candidato nato o político detentor de mandato, que estiver de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo Conselho Político das convenções e Ministérios Estaduais 

e Distrito Federal e Conselho Político Nacional. 

IV- COMPROMISSOS DO CANDIDATO 

1) O Candidato da Assembléia de Deus declarará o compromisso de posicionar-se 

intransigentemente contra: 

a) a prática de aborto; 

b) a legalização da união dita conjugal de pessoas do mesmo sexo; 

c) a corrupção de qualquer natureza; 

d) o impatriotismo dos que contrariam os legítimos interesses da nossa Pátria e outras 

matérias que venham a ser decididas pela Convenção Geral das Assembléias de Deus no 

Brasil em assuntos que contrariem os princípios doutrinários. 

2- O Candidato da Assembléia de Deus declarará, por outro lado, que defenderá, 

constantemente, a liberdade de culto e outros interesses das Assembléias de Deus e demais 

igrejas, como também políticas sociais e os interesses dos humildes e necessitados. 

3- O Candidato credenciado, uma vez eleito ou nomeado para cargo público, se comprometerá 

em contribuir com 5% (cinco por cento) dos seus subsídios para um Fundo Nacional, 

administrado pelo Conselho Político Nacional, sendo 50% destinado para os Conselhos 

Políticos Estaduais e 50% para o Conselho Político Nacional, com o objetivo de viabilizar o 

projeto político da CGADB. 

4- O Candidato comprometer-se-á a defender interesses vinculados a projetos de comunicação 

das AD´s. 

5- O Político apoiado pelas igrejas obriga-se a prestar, perante ao Conselho Político Nacional, 

e ao Conselho Político Estadual, relatório de suas atividades, em datas e ocasiões a serem 

estabelecidas. 

V- MANUAL DE ORIENTAÇÃO POLÍTICA PARA MINISTROS 

Elaborar um manual de orientação para ministros, visando preservar a unidade da Igreja, a 

imagem do pastor, do candidato e unificar a condução do processo eleitoral do projeto 

cidadania AD Brasil. O manual consta em anexo. 

VI- MANUAL DE ORIENTAÇÃO POLÍTICA PARA CANDIDATOS 
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Criar um manual de orientação política para candidatos, oferecendo-lhes diretrizes sobre: 

Imagem do candidato, escolha de Legenda, Marketing político, dicas de oratória, sugestões de 

estratégias para campanha. 

VII- MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA MEMBROS E CONGREGADOS – A 

VALORIZAÇÃO DO VOTO EVANGÉLICO 

Elaborar um manual de orientação para membros e congregados, visando a conscientização da 

necessidade de elegermos nossos legítimos representantes entre nossos irmãos, com respaldo 

bíblico, despertando inclusive o espírito de cidadania de nosso povo. 

VIII- DISPOSIÇÕES GERAIS 

1- Em boletim a ser editado pelo órgão competente, serão divulgados os atos de que tratam 

estas normas, inclusos o reconhecimento do candidato da Assembléia de Deus e a anulação do 

reconhecimento no caso de transgressão, assegurando-se a este o amplo direito de defesa. 

2- As igrejas ou os crentes, particularmente, terão o reconhecimento da CGADB por apoiar, 

sem restrição, os candidatos credenciados, respeitada a legislação eleitoral, desde que esse 

apoio não fira a dignidade dos que o concedem ou dos que o recebem. 

3- Os membros dos conselhos políticos nacional e estaduais e sub-conselhos municipais que 

pleitearem cargos eletivos deverão afastar-se a partir do início do processo de avaliação e 

escolha dos candidatos, sendo substituídos por outro indicado pelas respectivas convenções 

ou ministérios. 

4- Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Político Nacional da CGADB. 

 

ANEXO 5.1 - Manual de orientação política para ministros 

 

I- INTRODUÇÃO: 

Amigos do Evangelho: Texto transcrito do livro, Irmão vota em irmão, de Josué Silvestre. 

(Capítulo 6) 

II- PROCESSO DE ESCOLHA DO CANDIDATO: 

Considerando a afinidade entre o pastor e o pretenso candidato, é de fundamental importância 

o referendo do pastor no quesito de público e notório testemunho cristão, além de observar o 

preenchimento de todos os requisitos de critérios de escolha de candidato, que consta no 

projeto político da CGADB. 

Que são: Define-se o candidato da Assembléia de Deus o pretendente que: 

a) For preferencialmente membro da Igreja há mais de três anos. 

b) Der público e notório testemunho cristão. 

c) Desfrutar de bom conceito. 

d) Exercer liderança comunitária e tiver preparo para o cargo. 

e) Tiver conhecimento da base doutrinária da Igreja. 

f) Tiver seu nome submetido aos pastores e outros líderes, da Assembléia de Deus, e for 

recomendado e indicado para participar da triagem dos nomes. 

g) Receber o credenciamento concedido pelo órgão competente da CGADB, através de 

encaminhamento da Convenção Estadual, após cumpridos os critérios estabelecidos pela 

Comissão Política Estadual. 

h) Assinar o Termo de compromisso em que se explicitarão as obrigações e direitos do 

interessado. 

i) Não comprometer seu testemunho cristão, ético e moralmente. 

j) Poderá ser considerado candidato nato, o político detentor de mandato, que estiver de 

acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão Política Nacional. 

K) Políticos com mandatos que, eventualmente, venham tornar-se membros das AD´s, e 

queiram o apoio oficial da denominação, estarão sujeitos às mesmas normas aqui contidas. 
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1- Para preservar a sua imagem, após observados os critérios anteriores, o pastor deve 

escolher membros que representem toda a igreja (diretoria-ministérios-departamentos-

membresia) para criar uma comissão local com propósito de conduzir a decisão de escolha do 

candidato. Esta comissão ouvirá os candidatos e encaminhará ao pastor os nomes mais 

viáveis, o qual fará o encaminhamento para a comissão Política Estadual e à Comissão 

Política Municipal, ficando o mesmo protegido dos desgastes do processo de escolha. 

2- Os pretensos candidatos deverão assinar o compromisso de respeitarem a decisão da prévia 

ministerial, nos termos do item II, alínea f. 

3- Para preservar a unidade da igreja, o pastor deve efetuar uma consulta ao ministério com os 

nomes indicados pelas comissões respectivas, admitindo como candidatos oficiais os mais 

votados. 

4- Com o referendo do pastor, o nome escolhido deverá ser encaminhado à apreciação da 

Comissão Política Estadual, para que, uma vez aprovado, o candidato tenha o apoio oficial da 

denominação. 

III-  A CONDUÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL: 

1- No caso da persistência de candidaturas oficiosas, estas não terão o apoio da Igreja nem da 

denominação, ficando claro que esta decisão resume-se ao processo político-eleitoral, não 

incluindo as questões de ordem eclesiástica, o que por certo instalaria um clima de guerra 

dentro da igreja, prejudicando a unidade do corpo de Cristo. 

2- O processo eleitoral na igreja deverá ser conduzido pelo pastor em harmonia com a 

Comissão Política Municipal. 

3- Na condução do processo eleitoral o pastor deve observar que o púlpito da Igreja, bem 

como os cultos, não são lugares apropriados para apresentação de propostas eleitorais, o que 

preservará a imagem do pastor, do candidato e a unidade da igreja. 

4- O pastor que desonrar o compromisso com o candidato oficial, com atitude desonesta, 

desleal, comprovadamente caracterizada, responderá perante a Convenção Estadual e a 

Convenção Geral das Assembleias de Deus. 

 

ANEXO 5.2 - Manual de orientação política para candidatos 

 

1- NORMAS DE ORIENTAÇÃO POLÍTCA PARA CANDIDATOS 

Os candidatos ao exercício de cargo político apoiado pelas Assembleias de Deus assumirá 

[sic] perante a Convenção Geral e, por conseguinte, perante as igrejas o compromisso: 

a) Ter os princípios contidos na Bíblia Sagrada como orientadores permanentes de todas as 

suas atividades; 

b) Observar rigorosamente as normas contidas no Termo de Compromisso que assegura ao 

candidato prioridade no apoio da igreja; 

c) Optar por partido político que, através de seus diretórios ou convenções, solicitar o apoio 

do órgão competente da CGADB. 

e) Exercer o mandato com o reconhecimento de que “todo poder emana do povo” e de que, 

por isso, todo empenho deve ser no sentido de servir e não ser servido; 

f) Defender o nosso país e o seu povo, sempre que interesses opostos se levantarem contra 

nós, no parlamento, na administração e em qualquer segmento da sociedade; 

g) Lutar intransigentemente pela moralização do país, posicionando-se contra os agentes da 

deteriorização dos costumes; 

h) Lutar contra a corrupção na administração pública em todos os setores; 

i) Integrar a bancada evangélica, se possível, sem perder de vista a autenticidade de que deve 

ela revestir-se; 

j) Combater a injusta concentração de rendas nas mãos do pequeno grupo privilegiado que fez 

do Brasil um dos mais censurados países do mundo; 
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k) Combater a prática do aborto e da pena de morte, uma vez que a vida pertence apenas 

aquele que a criou, bem como matérias que venham a ser decididas pela Convenção Geral das 

Assembléias de Deus no Brasil em assuntos que contrariem os princípios doutrinários; 

l) Combater tudo o que favoreça o homossexualismo, sem discriminar com crueldade as 

criaturas que o praticam, porquanto merecem a oportunidade que Deus dá a todos de 

regeneração; 

m) Apresentar relatório de suas atividades parlamentares e políticas em datas e locais 

estabelecidos pela Mesa da CGADB, no caso de mandato federal (Senador, Deputado), e pela 

Convenção Regional, se for o caso (Deputado Estadual, Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito) 
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ANEXO 06 - Quadro dos deputados federais assembleianos eleitos 2015-2018 

 
 

NOME ESTADO PARTIDO VOTOS 

2014 

Nº DE 

MANDANTOS 

1. Silas Câmara  Amazonas PSD 166.218 5 

2. Erivelton Santana Bahia PSC 74.836 2 

3. Ronaldo Martins Ceará PRB 117.930 1º 

4. Ronaldo Fonseca  Distrito Federal PROS 84.583 2 

5. João Campos  Goiás  PSDB 107.344 4 

6. Fábio Souza   Goiás PSDB 82.204 1º 

7. Eliziane Gama  Maranhão PPS 133.575 1º 

8. Cleber Verde  Maranhão PRB 105.243 3 

9. Victório Galli   Mato Grosso DEM 64.691  3 

10. Julia Marinho  Pará PSC 86.949 1º 

11. Hidekazu Takayama  Paraná PSC 162.952 4 

12. Delegado Fernando 

Francischini  

Paraná SD 159.569 2 

13. Pr Francisco Eurico  Pernambuco PSB 233.762 2 

14. Anderson Ferreira  Pernambuco PR 150.565 2 

15. Washington Reis   Rio de Janeiro PMDB 103.190  2 

16. Sóstenes Cavalcante # Rio de Janeiro PSD 104.697  1º 

17. PrAntônio Jácome   Rio G. Norte PNM 71.555 1º 

18. Ronaldo Nogueira  Rio G.do Sul PTB 77.017  2 

19. Marcos Rogério  Rondônia PDT 60.780 2 

20. Nilton Capixaba  Rondônia PTB 42.353 4 

21. Carlos Andrade  Roraima PHS 6.733 1º 

22. Geovania de Sá  Santa Catarina PSDB 52.757 1º 

23. Pastor Paulo Freire  São Paulo PR 111.300  2 

24. Pr Marco Feliciano  São Paulo PSC 398.087 2 

25. Pr Gilberto 

Nascimento  

São Paulo PSC 120.044  2 

26. Weliton Prado * Minas Gerais PT 186.098 2 

27. Benedita da Silva* Rio de Janeiro PT 48.163 4 

28.  Altineu Cortês # Rio de Janeiro PR 40.593 1º 
 

# Os deputados não fazem parte do projeto político da CGADB. Sóstenes foi apoiado pelo Pr. Silas 

Malafaia e Altineu pela AD Ministério Madureira.  

 

* Embora os dois deputados sejam das ADs, não foram candidatos institucionais, ou seja, são 

candidaturas independentes da Igreja.   
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ANEXOS 07: Rede Boas Novas (RBN) de Rádio e Televisão 
 

Fonte: Projeto “Donos da Mídia” http://donosdamidia.com.br/grupo/27767, acesso em 

06/08/2015 

 

a) Lista completa de veículos 

 

Fundação Cultural de Radiodifusao Educativa Costa Dourada - Belém (Pa) 

Fundação Cultural de Radiodifusao Educativa Costa Dourada - Rio Branco (Ac) 

RBN Am – 930- Manaus (Am) 

RBN Belém - 1270 - Belém (Pa) 

RBN Cabo Frio - 105,9 Fm - Cabo Frio (Rj) 

RBN Manaus - 107,9 - Manaus (Am) 

RBN Porto Velho - 660 - Porto Velho (Ro) 

RBN Porto Velho - 96,9 - Porto Velho (Ro) 

TV Boas Novas Manaus - Manaus (Am) 

TV Boas Novas Porto Velho - Porto Velho (Ro) 

 

b) Quadro das retransmissoras de TV em todo o país 

 

NOME RED

E 

MUNICÍPIO/CANAL 

Fundação 

Evangélica 

Boas Novas 

RBN 

 

Rio Branco (AC) 50; Maceió (AL) 57+; Barcelos (AM) 17; Brasília 

(DF) 57; Goiânia (GO) 29-; Imperatriz (MA) 14; Belo Horizonte (MG) 

50; Campo Grande (MS) 36; Cuiabá (MT) 30; Oriximiná (PA) 4; João 

Pessoa (PB) 35; Recife (PE) 49; Teresina (PI) 45; Curitiba (PR) 52; 

Natal (RN) 27; Porto Velho (RO) 49; Boa Vista (RR) 47; Porto Alegre 

(RS) 50; Florianópolis (SC) 28; Pindamonhangaba (SP) 56; Campinas 

(SP) 50; São Paulo (SP) 44; Palmas (TO) 49. 

Central de 

Emissoras 

Gravações e 

Repajuricaba 

S/A 

RBN 

 

Do Amazonas: Atalaia do Norte ; Japurá; Maraã; Rio Preto da Eva; 

Urucará; Lábrea; Alvarães; Beruri; Caapiranga; Iranduba; Juruá; Santa 

Isabel do Rio Negro; Tonantins; Urucurituba; Careiro; Itamarati; 

Anamã; Boca do Acre; Envira; Itapiranga; Manaquiri; Presidente 

Figueiredo; Uarini; Santa Cruz 

Central de 

Emissoras 

Gravações e 

Repajuricaba 

S/A 

Rede 

TV! 

 

São Paulo de Olivença; Carauari; Nova Olinda do Norte; Tefé; Maués; 

Borba; Ipixuna; Tapauá; Parintins; Benjamin Constant; Anori; 

Tabatinga; Novo Aripuanã; São Gabriel da Cachoeira; Manacapuru; 

Eirunepé; Coari; Amaturá;Boa Vista do Ramos; Jutaí; Pauini; São 

Sebastião do Uatumã; Uarin; Itacoatiara; Manicoré; Humaitá; Codajás; 

Silves 

TV Boas Novas  RBN Salvador (BA) / 23 

Rede Boas 

Novas RBN Fortaleza (CE) /52 

TV Boas Novas  RBN Vitória (ES) /52 

TV Boas Novas  RBN São Luís (MA) /31 

Fundação 

Cultural Costa 

Dourada 

RBN 

EBC 

RBN 

Rio de Janeiro (RJ): Rio de Janeiro/19; Itaguaí/19; Parati/5; Cabo 

Frio/10; Angra dos Reis/45; Macaé/54; Guarapari ES/9-; Guarapari 

ES/9- 

TV Boas Novas  RBN Aracaju (SE) / 28+ 

 

http://donosdamidia.com.br/grupo/27767
http://donosdamidia.com.br/veiculo/2459
http://donosdamidia.com.br/veiculo/2457
http://donosdamidia.com.br/veiculo/6789
http://donosdamidia.com.br/veiculo/2456
http://donosdamidia.com.br/veiculo/2458
http://donosdamidia.com.br/veiculo/7420
http://donosdamidia.com.br/veiculo/3743
http://donosdamidia.com.br/veiculo/27940
http://donosdamidia.com.br/veiculo/502
http://donosdamidia.com.br/rtv/14779
http://donosdamidia.com.br/rtv/14779
http://donosdamidia.com.br/rtv/14779
http://donosdamidia.com.br/rede/21396
http://donosdamidia.com.br/municipio/1200401
http://donosdamidia.com.br/municipio/2704302
http://donosdamidia.com.br/municipio/3106200
http://donosdamidia.com.br/municipio/5002704
http://donosdamidia.com.br/municipio/5103403
http://donosdamidia.com.br/municipio/1505304
http://donosdamidia.com.br/municipio/2507507
http://donosdamidia.com.br/municipio/2507507
http://donosdamidia.com.br/municipio/2611606
http://donosdamidia.com.br/municipio/2211001
http://donosdamidia.com.br/municipio/4106902
http://donosdamidia.com.br/municipio/2408102
http://donosdamidia.com.br/municipio/1100205
http://donosdamidia.com.br/municipio/1400100
http://donosdamidia.com.br/municipio/4314902
http://donosdamidia.com.br/municipio/4205407
http://donosdamidia.com.br/municipio/3538006
http://donosdamidia.com.br/municipio/3509502
http://donosdamidia.com.br/municipio/3550308
http://donosdamidia.com.br/rtv/14236
http://donosdamidia.com.br/rtv/14236
http://donosdamidia.com.br/rtv/14236
http://donosdamidia.com.br/rtv/14236
http://donosdamidia.com.br/rtv/14236
http://donosdamidia.com.br/municipio/1300201
http://donosdamidia.com.br/municipio/1302108
http://donosdamidia.com.br/municipio/1302801
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303569
http://donosdamidia.com.br/municipio/1304302
http://donosdamidia.com.br/municipio/1302405
http://donosdamidia.com.br/municipio/1300029
http://donosdamidia.com.br/municipio/1300631
http://donosdamidia.com.br/municipio/1300839
http://donosdamidia.com.br/municipio/1301852
http://donosdamidia.com.br/municipio/1302207
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303601
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303601
http://donosdamidia.com.br/municipio/1304237
http://donosdamidia.com.br/municipio/1304401
http://donosdamidia.com.br/municipio/1300086
http://donosdamidia.com.br/municipio/1300706
http://donosdamidia.com.br/municipio/1301506
http://donosdamidia.com.br/municipio/1302009
http://donosdamidia.com.br/municipio/1302553
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303536
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303536
http://donosdamidia.com.br/municipio/1304260
http://donosdamidia.com.br/rtv/14236
http://donosdamidia.com.br/rtv/14236
http://donosdamidia.com.br/rtv/14236
http://donosdamidia.com.br/rtv/14236
http://donosdamidia.com.br/rtv/14236
http://donosdamidia.com.br/rede/21400
http://donosdamidia.com.br/rede/21400
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303908
http://donosdamidia.com.br/municipio/1301001
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303106
http://donosdamidia.com.br/municipio/1304203
http://donosdamidia.com.br/municipio/1302900
http://donosdamidia.com.br/municipio/1300805
http://donosdamidia.com.br/municipio/1301803
http://donosdamidia.com.br/municipio/1304104
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303403
http://donosdamidia.com.br/municipio/1300607
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303304
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303809
http://donosdamidia.com.br/municipio/1302504
http://donosdamidia.com.br/municipio/1301407
http://donosdamidia.com.br/municipio/1301209
http://donosdamidia.com.br/municipio/1300060
http://donosdamidia.com.br/municipio/1300680
http://donosdamidia.com.br/municipio/1302306
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303502
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303957
http://donosdamidia.com.br/municipio/1303957
http://donosdamidia.com.br/municipio/1304260
http://donosdamidia.com.br/municipio/1304260
http://donosdamidia.com.br/municipio/1302702
http://donosdamidia.com.br/municipio/1301704
http://donosdamidia.com.br/municipio/1301308
http://donosdamidia.com.br/rtv/25642
http://donosdamidia.com.br/rtv/25677
http://donosdamidia.com.br/rtv/25677
http://donosdamidia.com.br/rede/21396
http://donosdamidia.com.br/municipio/2304400
http://donosdamidia.com.br/rtv/25842
http://donosdamidia.com.br/rede/21396
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