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RESUMO

O presente trabalho estuda a presença evangélica em programas de auditório da Rede Globo, a
partir de uma análise de discurso simplificada que considera, principalmente, os diálogos
estabelecidos entre os convidados evangélicos e os apresentadores dos programas. Essa
interlocução é percebida como reflexo dos processos de secularização e desencantamento do
mundo, bem como do contexto de midiatização que caracteriza a sociedade contemporânea.
Trata-se, sobretudo, da conflituosa relação entre os campos sagrado (representado na figura
dos evangélicos) e profano (representado na figura da Rede Globo), duas instâncias de
natureza e propósitos distintos que, uma vez postas em contato, necessariamente, precisam
lidar com os conflitos e as interdições inerentes a essa relação. Assim, são analisadas as
tensões, as negociações e as concessões identificadas nos atos de comunicação estabelecidos
entre os evangélicos e a Globo, mostrando que, apesar dos vários pontos em comum
encontrados e dos muitos elementos cedidos, não há como sagrado e profano construírem
juntos uma mensagem única que satisfaça plenamente os dois campos.
Palavras-chave: sagrado, profano, contrato de comunicação, flexibilização de discursos.
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ABSTRACT

This paper studies the evangelical presence in the Rede Globo’s talk shows, using a simplified
discourse analysis that considers mainly the dialogue established among evangelicals guests
and programs’ hosts. This dialogue is perceived as a reflection of the processes of
secularization and disenchantment of the world, as well as the mediatization context that
characterizes contemporary society. It is, above all, the adversarial relationship between the
sacred (shown in the figure os the evangelicals) and profane (represented in the figure of
Rede Globo) fields, two instances of different nature and purposes which, once put into
contact, necessarily need to deal with the conflicts and prohibitions inherent in this
relationship. Thus, this work analyzes the tensions, negotiations and concessions identified in
the acts of communication established between the evangelicals and the Rede Globo, showing
that, despite the several common points that were found and the many elements that were
resigned, there is no way sacred and profane can build together a single message that fully
meets the needs of the two fields.
Key words: sacred, profane, communication contract, discourse management.
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INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2011, deparei com uma programação especial na TV Globo voltada
exclusivamente para o público evangélico, em plena tarde de domingo, horário nobre da
emissora. Era a primeira edição do Festival Promessas, um programa inteiramente dedicado à
música gospel brasileira. Então, passei a ouvir muitos “glória a Deus”, “Nós te amamos,
Jesus”, “Tu és digno, Senhor”, dentre outros, e aquilo foi me deixando cada vez mais
intrigada: será que estou vendo isso mesmo na Globo?
Afinal, não era esse tipo de evangélico que eu estava acostumada a ver na emissora.
Até esse dia, o normal, para mim, era ouvir reportagens sobre as suspeitas em torno do
enriquecimento de algumas denominações e/ou lideranças evangélicas, como as tantas
denúncias já levantadas contra o bispo Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus.
Também não foram poucas as vezes em que vi personagens estereotipados nas novelas,
retratando o evangélico de uma maneira nada positiva.
Então, quando, de repente, vejo cantores evangélicos recebendo um palco exclusivo da
Globo e, ainda, tendo liberdade para falarem que Jesus era “rei”, “senhor” e “salvador”, uma
série de perguntas passou a ocupar a minha mente, procurando entender aquele contexto
inédito que se colocava diante dos meus olhos.
Mas, essa aproximação não se deu apenas com esse especial de fim de ano. Pouco a
pouco, cantores gospel começaram a frequentar os programas de auditório, alguns telejornais
passaram a veicular matérias noticiando grandes eventos das igrejas e a imagem do
evangélico, também, começou a mudar na ficção. Então, mais dúvidas foram surgindo.
E foram justamente esses pontos que me trouxeram a esta pesquisa que, inicialmente,
procurava conhecer a mudança de postura da Rede Globo em relação aos evangélicos.
Entretando, com o tempo, percebi que não era a mudança em si o que mais chamava a atenção
nesse processo, se é que ela, de fato, existia e poderia ser comprovada.
O que mais importava, nessa surpreendente aproximação, era que a inserção dos
evangélicos na Globo se configurava como uma relação extremamente conflituosa. Afinal, era
o sagrado misturado ao profano, dois mundos com naturezas e propósitos totalmente
distintos convivendo num mesmo espaço e ainda atuando em conjunto, como foi o caso do
Festival Promessas.
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Esse fenômeno parecia contrariar a “ordem natural” das coisas que deveria manter
uma separação clara entre esses dois mundos. Porém, se aquela era uma tendência que parecia
se confirmar a cada dia, tendo mais e mais episódios de evangélicos na Globo, ou a “ordem
natural” havia sido superada, ou sagrado e profano estavam encontrando maneiras
específicas de se relacionarem nas telas da Globo, preservando seus propósitos e diferenças,
mas ainda conseguindo estabelecer pontos efetivos de contato. Em linhas gerais, essas foram
as questões que motivaram a pesquisa que foi desenvolvida neste estudo, cujos resultados
serão apresentados adiante.
Assim, o presente trabalho se propõe a identificar, ao longo deste texto, como a
presença evangélica se efeitvou nas telas da Globo no período de 2010 a 2014, em programas
de auditório da emissora, apontando os principais pontos de tensão, negociação e concessão
que se estabeleceram nessa forma de relacionamento.
Para isso, é necessário que sejam conhecidas algumas reflexões teóricas que lançam
luz sobre a conflituosa articulação que aqui será descrita. Então, na primeira parte deste
estudo, serão tratadas as principais mudanças socioculturais que ajudam a entender a atual
relação do homem com a religião, a atual relação do homem com a mídia, a atual relação da
mídia com a religião, e, consequentemente, a atual relação dos evangélicos com a Globo.
Dessa forma, no Capítulo 1, será mostrado como os processos de secularização e
desencantamento do mundo influenciam a forma como a religiosidade humana é exercida na
contemporaneidade, bem como a maneira como o homem atualmente se vê diante da religião
e também como a religião é percebida frente às demais instâncias da vida social.
No Capítulo 2, serão apresentadas as principais características do processo de
midiatização da sociedade que tem estabelecido para o homem um novo modo de ser no
mundo, um novo modo de perceber as coisas à sua volta e, também, um novo modo de se
relacionar com a religião.
No Capítulo 3, serão trabalhadas algumas das mais importantes mudanças vivenciadas
pelos evangélicos brasileiros nos últimos tempos, mudanças essas que colaboram para a
entrada desse segmento religioso na Rede Globo. Esses primeiros capítulos compõem o
referencial teórico que deu suporte a esta pesquisa.
Na segunda parte do texto, serão tratadas as questões que dizem respeito ao estudo
empírico que foi feito. Assim, no Capítulo 4, serão abordados os pontos mais relevantes do
relacionamento da Globo com os evangélicos, tendo em vista os fatores que estão, de alguma
forma, relacionados ao contexto que aqui está sendo analisado.
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No Capítulo 5, serão mostrados os critérios que levaram à escolha do objeto
pesquisado neste estudo, que foram os programas de entretenimento/auditório da Globo que
contaram com a participação de convidados evangélicos no período de 2010 a 2014. Também
serão mencionados os critérios de seleção que levaram à definição dos quinze programas
escolhidos, assim como todas as categorias que orientaram as análises desses programas.
Nesse mesmo capítulo, serão abordadas as características gerais dos programas que
foram analisados, descrevendo as ocasiões específicas em que os convidados evangélicos
estiveram nesses programas, também considerando outras questões que, de alguma maneira,
estavam relacionadas a essas participações.
Nos capítulos seguintes, serão apresentados os principais resultados encontrados nesta
pesquisa. Assim, no Capítulo 6, será descrito o tipo de evangélico que frequentou os
programas da Globo nesse período, considerando: seu vínculo denominacional, sua
representatividade no meio evangélico, a atividade profissional/ministerial que exerce, sua
relação com o ambiente midiático e sua relação com a emissora.
No Capítulo 7, será mostrada a maneira como esse evangélico foi recebido nos
programas da Globo, os papéis que a ele foram atribuídos, os limites que foram colocados e
também o modo como ele próprio se posicionou nas telas da emissora e respondeu às
condições estabelecidas.
No Capítulo 8, serão apontados os principais discursos que foram encontrados nos
diálogos estabelecidos entre os evangélicos e a Globo, apresentando ao leitor os pontos de
encontro e também as divergências entre as mensagens percebidas nas falas de cada um
desses interlocutores.
No Capítulo 9, serão mencionadas as semelhanças e diferenças percebidas entre a
linguagem dos apresentadores da emissora e a linguagem dos evangélicos, mostrando como
os tipos de discurso priorizados por cada um desses interlocutores também apontam para os
propósitos que sustentam essa relação.
No Capítulo 10, esses resultados serão colocados em relação uns com os outros e
também em uma relação mais próxima com as teorias discutidas na primeira parte deste texto.
Dessa forma, serão dadas ao leitor as ferramentas necessárias para perceber as nuances mais
significativas de todo esse processo (segundo a visão da autora deste trabalho) e, assim,
caminhar para o fechamento desta discussão.
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PARTE I

A RELIGIOSIDADE CONTEMPORÂNEA E SUA RELAÇÃO
COM A MÍDIA

17

CAPÍTULO 1

RELIGIOSIDADE EM TEMPOS DE SECULARIZAÇÃO

Ao tratar do tema da secularização, é preciso ter em mente que esse é um assunto que
há tempos divide opiniões entre os sociólogos da religião, não só em relação à forma como o
fenômeno é interpretado, mas também no que diz respeito a seus efeitos na sociedade. Há,
inclusive, quem questione a validade do conceito na era contemporânea (a exemplo de
Ferrarotti, Hadden e Ammerman (apud PIERUCCI, 1997), tamanha efervescência de crenças,
experiências e novos movimentos religiosos que se veem no mundo de hoje.
Entretanto, como não é intenção deste estudo esgotar o assunto, tampouco explorar
com profundidade as mais diversas correntes de pensamento que debatem o processo de
secularização, serão exploradas apenas as linhas gerais desse tema que atua como pano de
fundo de algumas das principais questões que darão suporte a esta pesquisa.
Assim, convém situar o processo de secularização em suas raízes históricas e isso
implica, em primeiro lugar, em esclarecer que esse é um fenômeno essencialmente ocidental e
atrelado à cultura cristã, o que não significa, porém, que seus efeitos tenham permanecido
restritos a esse contexto.

1.1 A MODERNIDADE E SEUS VENTOS SECULARIZANTES

Para que haja uma compreensão adequada sobre o ponto de partida das mudanças que
mais influenciaram (e ainda influenciam) o processo de secularização do mundo, é
importante voltar para o antes: a forma de vida característica da Idade Média. Durante esse
período da história, em grande parte da Europa, o pertencimento social estava vinculado ao
pertencimento religioso. O sujeito já nascia católico e isso acarretava uma série de obrigações
para com a Igreja até o fim de seus dias. Muitas das gerações que viveram esse tempo não
conheceram outra vida que não fosse orientada pela religião.
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Fala-se de um contexto social em que a lei de Deus se misturava à lei dos homens, em
que a religião era “o princípio de organização, de regulação e de unificação da ordem social e
política” (Zarka, 2013, p. 29). Nessa época, por exemplo, não havia casamento civil, apenas o
casamento realizado pela Igreja. Outro fator importante é que era ela quem mantinha e
controlava as instituições de ensino.
A Igreja era responsável por dar respostas, atribuir sentidos, ditar regras e intermediar
a relação do fiel com o sagrado – eram os sacerdotes os escolhidos para fazer a ponte entre
Deus e os homens. A Igreja instituía normas de comportamento, legitimava estruturas
hierárquicas, controlava a economia, as propriedades estatais, o exercício do poder, dentre
outros.
Assim, em boa parte do Atlântico Norte, pertencer ao Estado era quase o mesmo que
pertencer à Igreja. A religião ocupava o centro da vida do homem e era sua principal
referência de orientação no mundo, uma realidade, inclusive, que influenciou a vida
sociocultural de diversos outros países que foram colonizados por nações do continente
europeu.
Contudo, vieram os tempos modernos e com eles diversas mudanças que provocaram
importantes fissuras na relação do homem com a religião. Dentre elas, os grandes avanços da
ciência que, a partir da segunda metade do século XIX, “debruçou-se sobre o ser humano,
destacando-se os estudos, em áreas diferentes, de Marx, Darwin e Freud”, (JUNGES, 2013d,
p.38).
Foi um tempo de grandes questionamentos e reflexões profundas que, também,
esclareceram diversos fenômenos, dando respostas concretas a inúmeras questões que antes
dependiam da fé no sobrenatural. Outro fator importante foi “a crescente reação ao enorme
poder econômico e político da igreja católica, acumulado durante séculos graças à soma da
influência religiosa e ao poder político” (JUNGES, 2013d, p.38). Com isso, muitos dos pilares
teológicos sobre os quais a sociedade medieval havia sido erguida perderam seu poder de
convencimento, dando início às primeiras faíscas de secularização (JUNGES, 2013c, p.13).
Mas, é importante frizar que a quebra da hegemonia não se deu de uma hora para
outra, tampouco se limitou à perda de credibilidade da Igreja como instituição. Foi, na
verdade, uma combinação de fatores (JUNGES, 2013c, p.13):
A descoberta da perspectiva central na pintura, a invenção do método experimental,
a postura considerada dogmática da instituição Igreja e, não por último, o
surgimento do espírito liberal são apenas uns poucos elementos que levaram ao
profundo abalo da ordem político-social.
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Desfeitas as amarras, o homem se apegou ao pensamento objetivo e a mesma Europa,
antes majoritariamente submissa à Igreja e acostumada a ter a religião como sua principal
fonte de sentido, foi pouco a pouco sendo tomada pelas ideias culturais do Iluminismo, “com
sua ênfase na razão e na ciência experimental como modelos autorizados de explicação
sistemática do mundo e de seus fenômenos” (WOLFART, 2012c, p. 17).
A partir daí, começaram a ser questionados todos os porquês, o começo e fim das
coisas, os limites indefinidos, as crenças e práticas herdadas e até mesmo os símbolos
culturais que, por meio do vínculo religioso, exerciam poder sobre o indivíduo em sua tomada
de decisão. De certa forma, é como se a racionalidade científica tivesse estabelecido para o
homem um mundo pragmático, sem rodeios, sem explicações subjetivas, sem meio termo,
sem respostas dadas pelo “além”, enfim, desqualificando o misticismo e a experiência
emotiva como norteadores da vivência humana.
Vale lembrar que, como ressaltou Ribeiro (JUNGES, 2013c, p.13), a ideia de agir
racionalmente não aparece pela primeira vez no contexto que aqui está sendo descrito. Ela já
se fazia presente na Grécia Clássica, por exemplo, apesar de nessa época também ser comum
apelar para a subjetividade, como era possível ver nas constantes referências às mitologias.
Contudo, a forma como o homem moderno se voltou para a razão instrumental, deu-se nesse
período como nunca antes e foi tão expressiva que marcou de maneira definitiva a história
humana. Aqui nasce uma nova mentalidade e uma nova forma de o homem se orientar no
mundo e perceber os fenômenos à sua volta.
Então, com a perspectiva moderna, passa a ter credibilidade o preto no branco: aquilo
que se vê e se comprova através da ciência, ou seja, tem validade racional “somente a solução
de problemas que aparecem no momento em que se manipula a realidade de modo
metodicamente correto” (HABERMAS, 1990, p. 44). Ou, como coloca Pereira (1992, p. 207):
“tudo o que não estribar em razões convincentes, derrete-se como neve sob o sol ardente, à
luz da razão iluminista”.
Assim, tal como argumentado por Habermas (1990, p. 47) em relação à filosofia,
“pretender um acesso privilegiado à verdade” não mais caberia à religião, tampouco o ofício
de condutora, dirigente, visto que agora diversas respostas poderiam ser encontradas pelo
próprio homem, dispensando a necessidade dos intermediários.
O homem moderno também passou a entender que não havia razão lógica para que a
religião desse respostas a perguntas que não eram de sua competência, ou, pelo menos, não
deveriam ser. A partir da razão instrumental, surge a noção de especialidade, ou seja, cada um
cuida daquilo que está apto a resolver.
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Assim, por mais que houvesse por parte da religião a intenção de cuidar de todos os
males e mesmo que ela estivesse exercendo esse ofício por séculos, na concepção moderna,
não havia mais justificativa para que ela permanecesse nesse posto. Só que, em seu lugar, não
foi colocado apenas um, mas vários substitutos. Como explica Habermas (1990, p.26):
A modernidade deu um golpe de desvalorização nas formas de esclarecimento, que
tinham emprestado também às teorias um resto da força unificadora dos mitos
originários: a síndrome de validade, da qual dependiam os conceitos básicos da
religião e da metafísica, desfez-se no momento em que surgiram, de um lado, as
culturas de especialistas em ciência, em moral e em direito e, de outro lado, a arte se
tornou independente.

Dessa forma, pode-se dizer que o racionalismo moderno se propôs a colocar cada
coisa no seu devido lugar. Separam-se as “ciências da natureza” (HABERMAS, 1990, p.45)
que se encarregam daquilo que pode ser comprovado por meio da experimentação objetiva,
das “ciências do espírito”, às quais ficam delegadas as questões de história, cultura,
comportamento etc.
Nesse sentido, a religião se ocuparia “socialmente com a transcendência, assim como
o direito com o lícito e o ilícito, a ciência com a verdade e a economia com o dinheiro”
(JUNGES, 2013a, p. 24). Com isso, ao menos em tese, estava determinada uma nova forma
de organização social e também uma maneira mais lógica, calculável, previsível e palpável de
se orientar no mundo.
Mas, como aponta Habermas (apud SIGNATES, 2009), não é apenas a razão
instrumental (e orientada a fins) a responsável pela secularização do mundo. Segundo
argumenta o autor, há uma tendência da racionalidade moderna de se apoiar cada vez mais em
motivos e valores generalizados, ou seja, que possam ser compartilhados pela maioria. E,
quanto mais generalizados são esses valores, mais a ação comunicativa se afasta de padrões
normativos recebidos. Assim, “[...] com o desenvolvimento histórico do processo de
racionalização, a carga da interação social se desloca cada vez mais dos consensos de bases
religiosas para os processos linguísticos de formação de consenso” (SIGNATES, 2009, p.
110).
Essa racionalidade comunicativa, trabalhada na concepção habermasiana, não se
encontra do lado de fora, não está com a ciência, não advém da técnica, enfim, tem a ver com
um “saber de fundo”, uma estrutura básica de entendimento que é comum a todos e se
concretiza na linguagem (SIGNATES, 2009, p. 97) . Trata-se de algumas pressuposições que
o indivíduo, intuitivamente, sabe que precisa cumprir para que os argumentos por ele emitidos
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façam sentido e sejam reconhecidos como válidos (HABERMAS, 1981, p. 186 apud
SIGNATES, 2009, p. 98).
Dessa forma, se diz a razão que é mais relevante a argumentação que se apoie em
princípios e valores universais, sobra menos espaço ainda para que as religiões, em suas mais
variadas doutrinas e explicações de mundo, organizem a vida social e se coloquem na posição
de fiel da balança nas decisões que envolvem o bem comum.
Então, sendo mais e mais influenciado por essas diferentes formas de racionalização,
“a partir do momento em que a palavra de Deus, enquanto autor da advertência, perdeu força,
o homem passou a ocupar a cena sozinho, confiando no potencial de sua própria razão”
(JUNGES, 2013c, p.15). Esse, aliás, é um dos principais pontos que definem o pensamento
secularizado da modernidade: o indivíduo moderno se reconhece “como o único sujeito e
agente da história e rejeita todo apelo à transcendência” (ELIADE, 1992, p.97). E, sendo ele
próprio o criador, esse homem só se sentiria pleno estando totalmente dessacralizado e
dessacralizando também o mundo. Acredita ainda que só “será verdadeiramente livre quando
tiver matado o último Deus” (ELIADE, 1992, p.97).
Então, como a religião perdeu seu papel elucidativo e passou a ser vista “como um
acessório plenamente dispensável para a compreensão do mundo” (MARTINO, 2003, p. 25),
tendo, agora, o homem assumido suas próprias rédeas, muitos acreditaram que a religião
estaria fadada à extinção. Mas, com o passar do tempo e as contínuas evidências de que ainda
se podia falar em um homo religiosus (ELIADE, 1992), ficou claro que ou o mundo não havia
se secularizado, e a teoria estava errada, ou havia um grande equívoco quanto à interpretação
do fenômeno.
Esse, inclusive, é um dos pontos debatidos por Pierucci (1997). Para ele, o fato de as
religiões terem resistido à racionalidade moderna não significa o fracasso da teoria, pois o
processo de secularização deve ser interpretado, antes de mais nada, como declínio da
religião. E isso estaria diretamente ligado à perda de autoridade da religião perante o homem,
o que, na opinião de Pierucci (PIERUCCI, p. 104), não só aconteceu como segue acontecendo
nos dias de hoje, “ainda que o indivíduo continue a crer e quem sabe a praticar suas crenças
múltiplas” (PIERUCCI, p.100).
Para sustentar sua argumentação, o autor defende que há ao menos três sinais claros de
que se vive num mundo secularizado, que evidenciam as grandes perdas sofridas pela religião.
Em primeiro lugar, o fato de ela ter sido banida do centro e já não ser mais quem “articula
arquitetonicamente a coesão social” (PIERUCCI, 1997, p.103). Em suma, ela deixou de ser o
eixo.

22

Outra mudança considerável é que ela não desempenha mais o papel de “matriz
cultural totalizante” (PIERUCCI, 1997, p.103). Além disso, com o processo de especialização
institucional que tornou autônomas “as esferas normativas do direito positivo moderno e da
ética racional, as esferas expressivas da arte moderna e do entretenimento e, last but not the
least, as esferas cognitivo-intelectuais da filosofia e da ciência” (PIERUCCI, 1997, p.103), a
religião não só perdeu sua soberania frente aos demais campos, sofrendo, com isso, um corte
considerável de privilégios e funções, como também foi colocada em pé de igualdade (em
termos hierárquicos) com os demais, tendo que se contentar somente com o que não era de
competência de mais nenhum outro.
Entretanto, não foi somente o processo de secularização que provocou as importantes
mudanças na relação do homem com a religião que são percebidas ainda hoje. Para que haja
uma compreensão adequada do atual contexto religioso em que se vive, é importante também
considerar o processo de desencantamento do mundo, como será visto a seguir.

1.2 O DESENCANTAMENTO DO MUNDO

Essa é, sem dúvida alguma, uma das teorias que mais marcaram a produção intelectual
de Max Weber e que, sozinha, tomariam longas páginas deste estudo para que fosse
compreendida em sua total complexidade ou, como defende Pierucci (2003), para que sua
simplicidade e clareza não fossem mal interpretadas ou distorcidas. Contudo, a fim de garantir
a objetividade dessa reflexão, serão tomadas emprestadas algumas questões já esclarecidas e
esmiuçadas por Pierucci (2003) que irão fortalecer as bases da pesquisa.
Em primeiro lugar, Pierucci (2003, p.120) defende que é preciso entender que
desencantamento não significa perda de religião, como é o caso de secularização. Por isso,
não dá para tratar os dois termos como sendo sinônimos. Então, se o mundo ficar menos
religioso isso não quer dizer que ele estará mais desencantado. De igual modo, se mais
religiosidade for percebida no mundo, isso não será um atestado de que ele estará,
necessariamente, se reencantando.
Desencantamento está, na verdade, relacionado à redução da crença na magia
(PIERUCCI, p.48), no feitiço, no encantamento. Por mais simples que pareça essa definição, é
exatamente esse o sentido. Então, quanto menos se crê na magia, mais desencantado é o
mundo. E, por magia, entende-se: “coerção do sagrado, compulsão do divino, conjuração dos
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espíritos” (PIERUCCI, p.70). É a visão de um mundo povoado por espíritos “não
essencialmente bons, nem essencialmente maus, apenas capazes de influir ‘favorável’ ou
‘prejudicialmente’ nos affaires humanos” (PIERUCCI, p.69).
Crer na magia seria, então, acreditar que determinado ritual, ato ou procedimento,
seguido conforme a instrução, tem o poder de coagir esses espíritos a alterarem fenômenos
naturais, a trazerem sorte ou maldição sobre a vida de alguém, a mudarem comportamentos
etc. Por exemplo, é a dança executada de um modo específico para provocar a chuva, é a
simpatia para trazer de volta a pessoa amada, é o boneco vodú utilizado para fazer com que
algo de bom ou ruim aconteça com alguma pessoa, e até mesmo o copo d’água colocado ao
lado da televisão para garantir um milagre.
Dito de outra maneira, é o homem natural, orientado por outro homem natural, porém
dotado de conhecimentos e dons especiais (o ancião de uma tribo, a cartomante, o feiticeiro
etc.), realizando determinadas ações que, em determinados contextos e seguindo regras
específicas de execução, adquirem poder sobrenatural e alteram a ordem natural das coisas.
O sobrenatural estaria, então, aqui neste mundo mesmo, mas em outro plano. E os
interesses também são para este mundo. Não dizem respeito a um plano futuro ou vida após a
morte – “Nada aí é metafísico, nada é para o outro mundo, nada é para o lado de lá”
(PIERUCCI, 2003, p.80).
Outro detalhe importante, apontado por Pierucci (2003, p.75), é que, na visão
encantada de mundo, se o procedimento mágico for cumprido como manda o figurino, o
resultado é sempre garantido, como se os espíritos ou divindades tivessem a obrigação de agir
daquela maneira se forem convocados do jeito certo. Esse, portanto, é um dos elementos mais
fortes na magia: “a vontade de subordinar os deuses” (PIERUCCI, p. 74) e colocá-los a
serviço das vontades e necessidades do homem.
Mas, segundo as ideias de Weber, o mundo estaria hoje desencantado. Não
plenamente, pois isso significaria a completa eliminação da magia do mundo (PIERUCCI,
2003, p. 49). Contudo, a humanidade está hoje muito menos propensa à crença na magia do
que se via antes da era moderna. E esse processo de desencantamento do mundo se deu por
duas vias: a intelectualização do mundo e a racionalização da religião. A primeira delas pode
ser entendida a partir de uma citação de Weber que Pierucci (2003, p. 50) traz em seu texto:
Ninguém mais precisa lançar mão de meios mágicos para coagir os espíritos ou
suplicar-lhes, feito o selvagem, para quem tais forças existiam. Ao contrário, meios
técnicos e cálculo se encarregam disso. Isto, antes de mais nada, significa a
intelectualização propriamente dita.
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Então, retomando algumas das discussões feitas há pouco, considerando,
especificamente, a racionalidade científica, pode-se dizer que ela tornou o indivíduo moderno
livre para encontrar suas próprias respostas, podendo manipular elementos e até mesmo
alterar fenômenos naturais com base em suas fórmulas e descobertas.
Além disso, ao pautar suas decisões pela razão, ele passou a rejeitar o apelo ao
sobrenatural e transcendente (ELIADE, 1992, p.97). Dessa forma, recorrer aos feitiços,
encantos e tudo mais de extraordinário que não pudesse ser decifrado a partir da lógica
humana, que não encontrasse respaldo junto às verdades dos livros e que dependesse, de
alguma forma, da interferência de elementos extra-humanos, não lhe parecia mais uma atitude
racionalmente válida, tampouco digna de credibilidade e respeito. Mais ainda, seria como se a
humanidade retrocedesse às formas de vida primitivas já superadas. Assim foi a ciência
desencantando o mundo.
Vale ressaltar, no entanto, que se for considerada a ordem dos fatores, a parcela
científica do desencantamento seria o recheio do bolo. Segundo as explicações de Pierucci
(2003, p.202), para Weber, esse é “um processo histórico que começa religioso e termina
religioso”. E, tal como o processo de secularização, tem suas raízes fincadas no mundo
ocidental.
Portanto, tendo em vista o fator religioso, Pierucci (2003, p.55) explica que Weber o
define como a eliminação da magia como meio de salvação, o que se deu inicialmente com a
mais antiga religião profética – o judaísmo – e, mais tarde, atingiu seu ápice de
desencantamento com o protestantismo.
Aqui ocorre a transição da “religiosidade mágico-ritualista” para a “religiosidade
ético-ascética” (PIERUCCI, p.119). É a religião como “doutrina” (PIERUCCI, p.70), ou seja,
um conjunto de normas e princípios que colocam o homem responsável por sua própria
conduta e trabalhando a serviço de Deus, o criador e senhor de todas as coisas.
Nesse ponto, está a principal diferença na relação com o sagrado: ao invés de
submeter os deuses a seu favor, o homem religioso desencantado se vê submisso a um Deus
soberano, apesar de manter com Ele uma relação direta, pessoal, sem intermediários e,
sobretudo, sem depender de rituais mágicos para que o acesso a esse Deus seja liberado. Os
homens, aliás, estariam privados “do poder de coagi-lo magicamente com rituais simpáticos e
fórmulas mágicas” (PIERUCCI, 2003, p. 180).
Com isso, cresce a noção de pecado, a prática da súplica e oração, e a concepção
dualista de um mundo dividido entre o bem e o mal. No entanto, a busca pela salvação não se
restringe ao porvir, ou seja, o homem não vê suas atividades terrenas apenas como uma
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obrigação necessária (ou mal necessário) enquanto ele estiver neste mundo caído. Existe, ao
contrário, um senso de dever (fruto da convicção nos mandamentos divinos) que leva a
moralização religiosa para o cotidiano, de forma contínua e não apenas nos momentos
específicos dos rituais, como é característico da religiosidade mágica (que, diga-se de
passagem, também se fez presente no catolicismo medieval).
Mesmo crendo no transcendente e na existência de um outro mundo, mundo no qual
ele tem projetado seu futuro, o homem religioso de visão desencantada mantém uma relação
consciente com o sagrado e orientada intelectualmente. Essas, inclusive, são algumas das
principais características que formaram a base da ética protestante, na qual Weber enxergou a
racionalização religiosa em seu estado pleno. Antes, porém, de serem identificados no
protestantismo os pontos que mais favoreceram a desmagificação do mundo, convém
observar a maneira como Pierucci (2003, p. 145) resume o caminho percorrido pelo
desencantamento até o ponto que acabou de ser discutido:
[...] primeiro a religião (monoteísta ocidental) desalojou a magia e nos entregou o
mundo natural “desdivinizado”, ou seja, devidamente fechado em sua
“naturalidade”, dando-lhe, no lugar do encanto mágico que foi exorcizado, um
sentido metafísico unificado, total maiúsculo; mas depois, nos tempos modernos,
chega a ciência empírico-matemática e por sua vez desaloja essa metafísica
religiosa, entregando-nos um mundo ainda mais “naturalizado”, um universo
reduzido a “mecanismo causal”, totalmente analisável e explicável, incapaz de
qualquer sentido objetivo.

Então, com a doutrina protestante, vem a parcela mais significativa do
desencantamento, o topo, a cobertura ou, como alguns diriam, a cereja do bolo. Segundo a
descrição de Pierucci (2003), o protestantismo rejeita toda forma possível de magia, feitiço e
superstição. Entende que na sua relação com Deus e o transcendente, não há nem
intermediários, nem rituais mágicos que lhe possibilitem o acesso ou lhe garantam algum
efeito sobre-humano. O milagre existe, mas ele vem de Deus, não pode ser provocado por
ação humana, tampouco vem como resposta de algum feitiço. A salvação também consiste em
um ato da soberana vontade de Deus.
Cabe ao homem, que recebeu a graça divina, proceder-se de maneira zelosa e
obediente aos mandamentos bíblicos, sendo dedicado para com seus afazeres terrenos e
buscando a excelência na vocação que recebeu do Senhor como forma de glorificar a Deus.
Para ele, não há separação entre vida religiosa e vida mundana. Tudo vem do Senhor e deve
ser vivido para Ele.
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Trata-se de uma concepção espiritual que leva a um modo de vida religiosa altamente
racional, uma vez que coloca o homem como responsável por sua própria conduta e
crescimento, sem qualquer interferência mágica que possa por ele ser provocada, e tendo
consciência de que seriam os próprios frutos do seu trabalho os certificados de sua salvação.
Afinal, sendo o indivíduo verdadeiramente salvo, ele irá proceder de maneira
ponderada, prudente, sem excessos, poupando o excedente e dedicando o seu melhor no
trabalho. Agindo assim, não haverá outro resultado senão o progresso nos negócios. Dessa
forma, o sucesso financeiro e profissional vem para o cristão reformado como um certificado
de que ele realmente tem vivido para a glória de Deus e, portanto, permanece no caminho
certo para a salvação.
Essa, alías, foi para Weber a principal razão pela qual a fé protestante tanto colaborou
para o desencantamento do mundo. Como esclarece Pierucci (2003, p.207):
[...] essa transferência do salvificamente significativo e eficaz, o qual se retira (às
avessas) da vida retirada do mundo para a vida ativa em meio ao mundo com suas
constelações prolíferas de interesses utilitários, era o elo que faltava para o
arredondamento final do desencantamento religioso do mundo.

Assim, a partir do momento em que o protestantismo conseguiu associar a certeza da
salvação à atividade profissional, “teria ocorrido aí […] um encaixe historicamente inaudito
entre a racionalidade prático-técnica e a racionalidade prático-ética” (PIERUCCI, p.205). A
combinação perfeita para que a crença na magia fosse de uma vez por todas superada, o
homem religioso se tornasse o único responsável por seus próprios atos e a religiosidade
convivesse em perfeita harmonia com a razão moderna.
Vê-se, então, que “Quando uma religião se moraliza ‘para valer’, ela desencanta o
mundo; e vice-e-versa, quando uma religião se desmagifica ‘até o fim’, não resta outro
caminho àqueles que a seguem a não ser o ativismo ético-ascético no trabalho profissional
cotidiano” (PIERUCCI, 2003, p.126).
A essa altura, vale a pena atentar para a relação entre secularização e
desencantamento. Mesmo não sendo sinônimos, como foi explicado algumas páginas atrás,
esses processos estão intimamente ligados, pois ambos são consequência da racionalização do
mundo. E, vale ressaltar, a perspectiva aqui colocada sobre racionalização não se restringe à
noção de racionalidade científica, nem se limita à razão instrumental, estratégica. Aborda
também a razão comunicativa que foi mencionada há pouco.
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Todavia, no mundo desencantado e secularizado, a religião não deixou de existir.
Ainda assim, de certa maneira, ela teve que se submeter a algumas exigências do mundo
moderno. Quer dizer, isso se a religião for considerada como elemento da cultura e, portanto,
sujeita às mudanças socioculturais que têm acompanhado a humanidade ao longo da história.
Pois, poderia-se também partir do pressuposto de que a crença religiosa seja inerente
ao homem, como defendem Otto (1985), Eliade (1992), Wright (WOLFART,

2012c),

Caldeira (WOLFART, 2012a) e tantos outros. Nesse caso, a mudança estaria na relação do
homem com a religião, ou seja, na maneira como ele tem se portado religiosamente e
respondido a esse chamado que é eterno e existe além de questões de cultura, espaço e tempo.
Independente de qual visão esteja correta, fato é que a religiosidade humana sofreu grandes
mudanças a partir dos processos de desencantamento e secularização.
No mundo desencantado, o homem está muito menos propenso a acreditar nos poderes
mágicos de rituais e feitiços, nas superstições, na existência de espíritos que vivem num plano
paralelo e podem interferir neste mundo etc. Isso não quer dizer que essas coisas deixaram de
existir, pois, se assim fosse, não haveria no mundo ocidental (altamente racionalizado), tantas
pessoas que recorrem às cartomantes, outras tantas que têm suas vidas carregadas de amuletos
e supertições, outras tantas ainda que praticam, regularmente, rituais mágicos lançando sortes
e confiando na ação sobrenatural do imanente.
A mudança, na verdade, significa que a magia caiu em descrédito perante o homem.
Aquele que crê em ações mágicas, do ponto de vista racional, é tido como alguém que ainda
não alcançou o esclarecimento, que tem sua mente obscurecida por tradições consideradas
como puro atraso, engano ou ilusão. Do ponto de vista religioso, é tido como alguém preso ao
paganismo e, portanto, ao mundo profano. Há exceções a essa forma de pensamento? Sim,
muitas. Mas aqui está sendo descrito aquilo que é característico do tempo presente.
Também não se pode negar que, observando bem atentamente, até mesmo nos
contextos mais racionalizados, “[...] a maior parte das éticas religiosas permanecem eivadas
de tabus e práticas mágicas. [...] É que a magia em determinados ambientes é mesmo pertinaz,
inextirpável, inerradicável” (PIERUCCI, 2003, p.74). Ainda assim, são processos com pouco
valor frente à razão.
Em se tratando dos efeitos do processo de secularização, são notáveis os limites
impostos pela racionalidade à religião. Como defende Holmes, o homem de hoje está muito
menos propenso a ter todas as esferas de sua vida reguladas diretamente por uma única lógica,
especialmente uma lógica estruturada a partir de uma narrativa com base no transcendente
(JUNGES, 2013a, p. 23). Em outras palavras, no mundo secularizado, não faz sentido o
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Estado confessional, a lei de Deus reger a lei dos homens e a religião dar todas as respostas,
organizar a vida socialmente, controlar a economia, enfim, ser o leme da vida humana.
E aqui destacam-se duas mudanças principais. Primeiro, a “autonomização das várias
esferas da vida social que foram ‘sacudindo’ para fora de si a tutela religiosa”, como apontou
Ribeiro (JUNGES, 2013d, p.38). Assim, hoje tem-se o campo do direito, da economia, da
arte, da política, dentre outros, atuando de maneira independente, seguindo normas baseadas
em seus próprios argumentos e recusando qualquer tipo de julgamento de valor que lhes
sejam externos.
Desse modo, aquilo que é publicamente válido para todos, as explicações, normas e
referências, ou seja, o consenso, o universal, a modernidade estabeleceu que esteja apoiado
em argumentos objetivos, definidos por especialistas e livres da influência dos mandamentos
religiosos.
Estariam, então, todas as instâncias da vida pública laicizadas? Não, nem mesmo no
mundo ocidental. Isso se deve, principalmente, às heranças socioculturais que o período de
maior hegemonia da religião deixou à humanidade, o que pode ser percebido na imagem de
santidade que ainda está atrelada à figura do Papa (e a influência por ele exercida na resolução
de diversas questões e conflitos mundiais), na presença de símbolos religiosos no espaço
público (a exemplo dos crucifixos presentes nos órgãos públicos brasileiros), na preservação
dos feriados religiosos etc. Contudo, como foi dito anteriormente, as exceções e resquícios de
um tempo passado não colocam em dúvida tampouco desmentem a mentalidade vigente, que
cada vez mais reitera a perda de autoridade da religião.
Em segundo lugar, não tendo mais que responder ao poder supremo, o homem cresceu
em autoridade, assumiu o comando e passou a confiar em seu próprio senso de direção, na sua
capacidade de encontrar respostas e, principalmente, no seu poder como criador. Isso
despertou no homem um forte sentimento de liberdade na construção de seus valores que, na
sua concepção secularizada, não precisam estar ligados a uma única fonte.
Esses, aliás, são alguns dos pontos que mais colaboram na compreensão de como o
sujeito contemporâneo tem exercido sua religiosidade em meio ao processo de secularização.
São também esses pontos que permitem que o crescimento de alguns movimentos religiosos
seja compreendido, paradoxalmente, a partir do processo de racionalização, o que, no caso
deste estudo, foi analisado tendo em vista a realidade evangélica brasileira.
Outra importante contribuição das reflexões acima apresentadas é que elas ajudam a
entender como, mesmo a religião tendo sido banida de sua posição central, ela ainda tem se
mostrado altamente ativa na vida social e conquistado espaços cada vez mais expressivos na
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vida pública. Sobre essa questão, a pesquisa aqui desenvolvida está relacionada ao
crescimento dos evangélicos na mídia, tratando, especificamente, da recente aproximação da
Rede Globo com o mercado evangélico, com especial atenção às negociações estabelecidas
entre a figura religiosa que se faz ali presente e a figura midiática que viabiliza essa
participação.

1.3 COMO A RELIGIÃO AINDA EXISTE

Olhando especificamente para o objeto deste estudo – os evangélicos na Globo –,
surge o seguinte questionamento: por que, neste mundo tão secularizado, ainda há tantas
evidências de crescimento do sagrado, a ponto de a fé evangélica se fazer presente nas telas
de uma emissora laica como a Globo, integrando o corpo de sua programação?
Primeiro, é preciso identificar alguns motivos pelos quais o homem ainda se mantém
religioso, pois, se a religião não fosse mais um elemento tão importante na sociedade, se a
vida secular tivesse realmente se desvencilhado de todos os seus vínculos com o sagrado, não
se veria a principal emissora de TV aberta do País se aproximando dos evangélicos. E, ao
serem levantadas as possíveis razões, não se pode deixar de considerar algumas das desilusões
que, inevitavelmente, vieram junto com a reorganização social e as mudanças de pensamento
instituídas pela modernidade.
Assim, é preciso ter em mente que as aspirações do sujeito moderno e independente
não aconteceram exatamente como ele previa. Considere a ciência, por exemplo, principal
responsável por colocar dúvidas em relação à religião. Apesar de ela ter aberto os olhos do
homem quanto às respostas não claramente explicadas pelos fundamentos religiosos, ela, por
outro lado, não ofereceu garantias, tampouco deu ao sujeito a plenitude dos sentidos por ele
almejados. Dessa forma, a ciência reduziu o mundo a uma completa ausência de sentido, em
que as coisas “simplesmente são e acontecem” (PIERUCCI, 2003, p. 154).
Não que tenha havido por parte dela a pretensão de resolver todos os males do homem,
atendendo, inclusive, às suas necessidades mais subjetivas, como decifrar os mistérios da
vida. Aliás, “[...] a atitude científica experimental abre mão sempre-já da ‘pretensão
[Anspruch] de que o acontecer do mundo seja um processo com sentido’, e prodigamente
relega para as visões de mundo esse pleito indomável, de resto sem base científico-racional”
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(PIERUCCI, 2003, p.155). Mas, inevitavelmente, com o crescimento da mentalidade racional,
a ciência passou a ser alvo da esperança humana e, nesse sentido, também frustrou.
Por exemplo, se a ciência explica o surgimento do mundo a partir da teoria do
evolucionismo, negando a criação como obra divina, ela não só põe abaixo a origem
milagrosa do mundo, desfazendo a crença no princípio sobrenatural, mas também deixa sem
respostas aquilo que está por vir: o fim (ou pós-fim) do homem.
Então, se, por um lado, ela trouxe respostas concretas para dúvidas não claramente
(leia-se: racionalmente) explicadas pela religião, por outro lado, ela rompeu com algumas
crenças que ficaram sem novas explicações, deixando para o homem desencantado alguns
vácuos de sentido (MARQUARD apud HABERMAS, 1990, p. 169).
Afinal, “por mais que clonem ovelhas Dolly, gatos, personagens de novela e o diabo a
quatro, algumas questões existenciais não podem ser reduzidas a fenômenos químicos, físicos
ou sociais” (MARTINO, 2003, p. 49). Assim, a racionalidade científica quebrou certezas e
não colocou outras no lugar.
E não há como fugir desta, que é uma das principais características da ciência: seu
contínuo estado de desenvolvimento. Como explica Weber, mencionado por Pierucci (2003,
p.157) a ciência é parcial, não tem “repouso”, está sempre num estado provisório, incompleto.
A cada nova descoberta, cada novo progresso, cada mito desfeito, são praticamente imediatas
as novas dúvidas e questionamentos. “A vida, porém, não pode esperar. Teorias destinadas a
fazer viver, a fazer agir, são obrigadas, portanto, a se adiantar à ciência e a completá-la
prematuramente” (DURKHEIM, 1996, p.478).
Pierucci (2003, p. 158) ressalta ainda que “uma das limitações da ciência mais difíceis
de aceitar é justamente essa sua incapacidade de nos salvar, de nos lavar a alma, de nos dizer
o sentido da vida num mundo que ela desvela e confirma como não tendo em si,
objetivamente, sentido algum”. E, como defende Berger (2000, p.17): “a incerteza é uma
condição que muitas pessoas têm dificuldade em assumir”.
Com isso, ao mesmo tempo em que a mentalidade racional colocou dúvidas no homem
em relação à religião, no momento em que ele se volta para aquela autorizada a dar
explicações objetivas sobre o mundo, a sábia e respaldada ciência, ou até mesmo quando ele
recorre aos demais especialistas encarregados do organizar a vida social e dar orientações ao
homem, algumas das questões mais profundas do ser humano ainda ficam sem reposta,
deixando nele o eterno dilema – “em que posso crer, afinal?”. Esse homem se vê, então, em
crise, como descreve Machado (1996, p.34): “o indivíduo moderno sofre uma ‘crise de
crença’ e aquele particularmente afetado pode ‘encontrar atrativo em qualquer sistema de
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crenças que promete soluções - visões de mundo oferecendo coordenadas sociais e uma moral
digna para viver”.
Além dessa crise em torno da ausência de certas respostas, Martín-Barbero (1995)
aponta outra sensação de vazio que o processo de racionalização deixou no indivíduo
moderno. Para ele, o homem não se acostumou a viver sem mistérios, ritos e mitos, por isso
está o tempo todo tentando reencantar o mundo. É como se estivesse num beco sem saída: já
não se vê mais iludido com as promessas das narrativas, mas também não suporta viver na
indiferença. O autor defende que a magia e o encanto são necessidades básicas do ser
humano.
E, por mais que o progresso da vida moderna tenha dado ao homem a sensação de
poder e autonomia, suas dúvidas e incertezas permaneceram as mesmas e permanecem até os
dias atuais, como sustenta Montes (1998). Desde que o homem é homem, parece estar sempre
em busca de explicações que justifiquem sua existência, aliviem o sofrimento, preparem o
caminho para a morte e lhe ajudem na construção de seus valores.
Flickinger (JUNGES, 2013c, p.17) defende ainda que quanto mais se fortalece no
homem o espírito (neo) liberal, ironicamente, maior é sua busca por esses referenciais.
Segundo a interpretação que está sendo tratada neste texto, é como se o sujeito
contemporâneo não abrisse mão de ser livre, mas também não conseguisse viver solto no
mundo. Quer ter fontes de apoio consistentes que sustentem sua caminhada.
Mas, como argumenta Habermas (1990, p. 61), não é apenas a busca por respostas não
respondidas que mantém o homem ligado à religião. Pois, apesar de toda a valorização em
torno do pensamento racional e objetivo,
O dia a dia totalmente profanizado não se tornou imune à irrupção de
acontecimentos extraordinários. A religião, que foi destituída de suas funções
formadoras de mundo, continua sendo vista, a partir de fora, como insubstitutível
para um relacionamento normalizador com aquilo que é extraordinário no dia a dia
(HABERMAS, 1990, p. 61).

Além disso, Berger (2000, p.20) sustenta que “a existência humana despojada da
transcendência é uma condição empobrecida e afinal insustentável”. Portanto, mesmo em se
tratando de um indivíduo cético, que se recusa a aceitar qualquer explicação de origem
sobrenatural, em algum ponto estão depositados a crença, a esperança e até mesmo o fascínio
por fenômenos que a lógica não consegue explicar (ELIADE, 1992).
Eliade (1992, p.98) acredita ainda que não há como o homem levar uma vida
totalmente alheia à religião: “a maioria dos ‘sem-religião’ ainda se comporta religiosamente,
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embora não esteja consciente do fato. [...] O homem moderno que se sente e se pretende
arreligioso carrega ainda toda uma mitologia camuflada e numerosos ritualismos degradados”.
Isso acontece em função da influência que exercem as tradições culturais. Esse homem que
reclama pra si uma identidade secular traz consigo traços de seus antepassados religiosos,
mesmo que na sua concepção eles não tenham nenhuma significação religiosa. “Faça o que
quiser, é um herdeiro” (ELIADE, 1992, p. 98).
Então, para o autor, tendo ou não uma filiação religiosa, crendo ou não nas respostas
do sagrado, do ponto de vista cultural e dos comportamentos que nesse contexto são
reproduzidos, ser religioso é quase tão natural no homem quanto o viver em sociedade,
defendido por Aristóteles. Essa é uma opinião compartilhada também por Berger (2000,
p.20): “o impulso religioso, a busca de um sentido que transcenda o espaço limitado da
existência empírica neste mundo, tem sido uma característica perene da humanidade. [...]
Seria necessário algo como uma mutação de espécie para suprimir para sempre esse impulso”.
Veem-se, portanto, duas possíveis explicações para a religião ainda permanecer no
mundo e, em alguns casos, continuar crescendo, a despeito do processo de secularização: a
primeira diz respeito aos gaps deixados pela racionalidade científica que retira o sentido do
mundo mas não é capaz de substituí-lo por outro. E, como defende Berger (2000, p.17), o
homem não suporta viver com esses vácuos de sentido. Assim, a religião se mantém
necessária e relevante.
Outra razão diz respeito à dificuldade do homem em viver num mundo sem magia e
encantamento (Martín-Barbero, 1995), uma vida totalmente desprovida de transcendente
(Berger, 2000). É bem verdade que muitos sociólogos discordam da ideia de que o homem
seja naturalmente inclinado à religião, como Pierucci (2003, p. 81) que, apoiado nas ideias de
Weber, defende: “Porque o homem não nasce religioso, ele se torna”. O autor acredita que o
interesse religioso seja um produto religioso, obra dos especialistas religiosos.
De qualquer forma, até que se prove o contrário – coisa que as lógicas e cálculos ainda
não fizeram –, os argumentos a favor da busca pela religião como sendo algo natural no
homem se apresentam como uma possibilidade pertinente e, portanto, dignos de serem
considerados neste estudo.
Mas, mesmo partindo do pressuposto de que os motivos acima justifiquem a
sobrevivência da religião, eles apenas revelam o porquê, não explicam como. Além disso, por
mais que a religião ainda tenha seu lugar no mundo e mesmo que ela seja, de fato, algo da
“natureza humana”, é inegável que o homem não a veja mais com os mesmos olhos
submissos de antes.
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Afinal, como já foi discutido anteriormente, a religião “já não pode frequentar aqueles
lugares que um dia lhe pertenceram: foi expulsa dos centros do saber científico e das câmaras
onde se tomam as decisões que concretamente determinam nossas vidas” (MARTINO, 2003,
p. 31). Com isso, o homem também se viu desobrigado de prestar contas de suas escolhas aos
fundamentos religiosos, ou melhor, aos princípios estabelecidos pelas instituições religiosas,
que eram seu guia.
Isso, por um lado, deu a ele a possibilidade de não exercer religiosidade alguma, ou
seja, mesmo que digam que há no homem uma busca natural pela religião, sendo puramente
racional, ele pode simplesmente não crer em nada e em ninguém que pertença a outro mundo,
plano ou coisa do tipo. Isso é o que diz a razão. Por outro lado, aquele que manteve sua
relação com o sagrado, passou a entender que a religiosidade poderia ser vivida fora dos
“portões do monastério” (WEBER, 2003).
De acordo com a visão traçada neste texto, esse novo paradigma, que está diretamente
relacionado ao fenômeno que está sendo analisado neste estudo, se manifesta tanto de dentro
pra fora, ou seja, na maneira como o homem percebe novas aplicações práticas de sua vida
religiosa, quanto de fora pra dentro, que seria uma maneira de o homem exercer sua
religiosidade em resposta às novas estruturas de sentido que são colocadas à sua disposição.
A primeira, apontada ainda por Weber (1864-1920) no início do século passado, é que
o homem deixou de separar a religião de sua vida secular, entendendo que não bastava a
crença se os princípios não fossem exercidos na vida cotidiana. Para o sociólogo, essa
realidade foi bastante evidente entre os protestantes, que deixaram de enxergar o trabalho
como algo mundando e passaram a percebê-lo como o meio mais nobre de glorificar a Deus
(WEBER, 2003).
Assim, no mundo racionalizado, é menos frequente encontrar comunidades religiosas
que vivem de forma reclusa, isoladas das tentações e de tudo que possa corromper o ser
humano, e muito mais frequente encontrar homens e mulheres comuns, totalmente inseridos
socialmente (e até mesmo diversos exemplos de indivíduos bem-sucedidos), que têm em sua
retaguarda uma base consistente de princípios religiosos, exercidos ali, no mundo carnal,
profano.
A segunda consequência (de fora pra dentro) é que o homem religioso passou a
enxergar outras possibilidades além de manter uma ligação unidirecional e ipsis litteris com a
religião por ele escolhida. Ou seja, uma vez que o homem assumiu as rédeas e se tornou
agente de sua própria religiosidade, sem caminho traçado, sem um pacote completo das
normas que deveria cumprir para obter a salvação, ele também passou a entender que o fato
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de ele crer em Deus ou em qualquer outra instância superior, não, necessariamente, implicava
em estar comprometido a um só tipo de crença ou denominação religiosa.
Pode ser que esse homem acredite em um só caminho, mas também é possível que ele
perceba o universo sagrado como um cardápio repleto de opções, algumas conflitantes, sem
dúvida, mas outras que não entram em discordância com sua fé, até porque sua crença é
formulada segundo a sua visão de mundo, seus princípios e sua experiência de vida. Há uma
série de elementos que trabalha na construção de seus valores e determina a maneira como ele
define os moldes da(s) religião(s) que escolheu seguir.
Um exemplo que ajuda na compreensão desse tipo de religiosidade secularizada se deu
no especial de fim de ano do Caldeirão do Huck (TV Globo), que ocorreu em 31 de dezembro
de 2011. Será feita, inclusive, uma análise mais aprofundada desse programa mais adiante.
Mas, considerando a discussão que está sendo travada nesta parte do texto, considera-se
pertinente adiantar um dos trechos que serão analisados, para que os pontos aqui defendidos
se tornem mais claros.
Assim, vale mencionar que, naquele dia, o programa em questão contava com diversas
atrações musicais, como de costume. Só que, pela primeira vez, havia entre os convidados
representantes do meio evangélico: os cantores Ana Paula Valadão e Pregador Luo. E, antes
de introduzir a primeira atração gospel ao seu público, Luciano lançou mão do seguinte
discurso:
Eu queria dizer que o Caldeirão é palco pra todas as crenças, credos, cores, ritmos.
Isso aqui é uma mistura de religiões, uma mistura de ideais, que dizer, na minha casa
já é assim, eu sou judeu, minha mulher é católica, minha sogra é evangélica, então, é
uma “misturamba” já em casa! (anexo 6)

Em sua fala, o apresentador deixa clara sua ligação ao judaísmo, a religião monoteísta
mais antiga do mundo, marcada pelo tradicionalismo nos costumes. Ele, em contrapartida,
demonstra conviver bem com outras religiões e até mesmo com outros deuses. Prova disso é
que, além de inserir a música evangélica entre suas atrações, no encerramento do programa,
fazendo votos de um feliz 2012, Luciano lança ao mar algumas oferendas para Iemanjá, orixá
africano que está entre as principais entidades das religiões afro-brasileiras.
Aqui caberia um questionamento: como pode uma religião que afirma haver um só
Deus aceitar essa convivência com outras divindades? Provavelmente, mesmo o judaismo em
sua forma mais moderna não admita outros deuses. Huck, por outro lado, reflexo da
religiosidade contemporânea, se vê livre para migrar entre as diferentes estruturas de

35

plausibilidade que se colocam ao seu dispor. Como argumenta Pace (1997, apud MOREIRA,
2008, p. 74):
A proximidade de fronteiras entre sistemas simbólicos faz com que o outro, o
exótico e diferente, não esteja mais distante: pode-se conviver com ele ao lado, em
zonas francas, nas quais “cada um pode consumir alguma coisa que provém do outro
sem preocupar-se demais” se está sendo infiel a seu próprio sistema simbólico.

Dessa forma, Luciano preserva sua filiação judaica, mas dialoga com outras práticas
religiosas que lhe convêm, possivelmente, sendo percebidas como parte da riqueza cultural
brasileira, algo que o apresentador constantemente diz respeitar e valorizar.
Apesar de o episódio narrado ser relativamente recente, não se trata de um fato
isolado. Maffesoli (1998), aliás, aponta essa fusão como uma forte característica deste tempo,
o “tempo das tribos”: “Vemos aparecer uma efervescência societal, que favorece o
aldeamento, a miscigenação, a mistura do ocidente com o oriente. Em síntese, o politeísmo de
valores”. Nesse novo tempo, o ser social se vê diante do surgimento de uma nova cultura,
construída a partir da ação de uma pluralidade de deuses.
Também não se pode esquecer o contexto em que Luciano está inserido: a Rede
Globo, uma empresa capitalista que enfrenta diariamente uma acirrada disputa com a
concorrência. Portanto, há de se considerar que, por trás de todo e qualquer conteúdo
veiculado pela emissora e das mensagens contidas nesses conteúdos (o que contempla as falas
dos apresentadores, inclusive, que, como se sabe, são definidas previamente), há sempre o
interesse de alcançar bons índices de audiência.
Assim, mesmo que, em certos momentos, a Globo esteja disposta a levantar algumas
bandeiras e adotar determinadas campanhas de conscientização, abordando valores e
discursos que não sejam os já segmentados na sociedade, ela tem consciência de que é preciso
falar a linguagem da maioria, promover um ambiente familiar ao público.
Essa prerrogativa foi explicada por Marshall McLuhan ainda na década de 60.
Segundo o teórico, um dos fatores que mais garantem a alucinação da audiência-TV e
consequente fixação no meio é a identificação do público com o que lhe é apresentado, o que,
para ele, pode ser explicado a partir do mito de Narciso: “O que mais importa neste mito é o
fato de que os homens logo se tornam fascinados por qualquer extensão de si mesmos em
qualquer material que não seja o deles próprios” (MCLUHAN, 2007, p. 59).
Nesse sentido, é possível inferir que dificilmente Luciano Huck utilizaria um discurso
religioso revolucionário, exageradamente polêmico ou conflitante. O simples fato de o
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apresentador se apoiar no ecumenismo e, em rede nacional, tratar com naturalidade o
intercâmbio entre diferentes crenças e práticas religiosas (que, no caso dele, se revelam
bastante divergentes em seus princípios), é um indicativo de que o sincretismo religioso tem
se tornado cada vez mais comum na sociedade contemporânea, reflexo de uma religiosidade
sem amarras, que se configura “ao sabor do cliente”.
Essa, inclusive, tem sido uma das principais constatações de Reginaldo Prandi em seus
estudos a respeito da religiosidade brasileira. Ele aponta que uma prática bastante comum
para o brasileiro é participar de cerimônias religiosas diversas de sua crença, o que pode
acontecer tanto por ocasião de um evento social – como comparecer a um casamento ou a um
batizado, por exemplo, sem que isso implique em nenhum envolvimento religioso –, como
também pode resultar de uma busca voluntária e consciente por sentidos adicionais, ou seja,
uma forma de complementar determinados pontos que não sejam plenamente satisfeitos em
sua religião. Afinal, “uma religião só não basta” (PRANDI, 2011, p. 12).
O autor afirma ainda que esses empréstimos que acontecem entre as diferentes
crenças, como os elementos das religiões afro-brasileiras que são percebidos nas sessões de
descarrego dos neopentecostais, ou a manifestação do dom de línguas entre os católicos
carismáticos, influenciados pelo pentecostalismo, não só diminuem as barreiras de linguagem
entre essas religiões, favorecendo a aproximação do outro1, como também dão ao fiel a
sensação de aumentar a “eficácia mágica” dos rituais por ele praticados.
Martino (2003, p. 52) comenta que a cultura brasileira já se encontra tão embebida
desse sincretismo que o intercâmbio religioso e também a migração entre diferentes e
conflitantes tipos de crença sejam percebidos com mais naturalidade que a mudança de um
time de futebol – um torcedor que abandona o palmeiras e decide torcer para o corinthians,
por exemplo.
Assim, um judeu lançando oferendas a Iemanjá pode até não despertar
questionamentos de ordem moral, mas esse mesmo Luciano, corinthiano declarado, ser visto
no estádio em meio à Mancha Verde (torcida organizada do Palmeiras), incentivando o time
1

Nesse ponto, pode-se considerar que os neopentecostais seriam uma exceção a essa regra de aproximação
defendida por Prandi. As práticas e discursos adotados por esse grupo religioso ao utilizar referências das
religiões afro-brasileiras são, na verdade, uma forma de combate a essas religiões do demônio, como eles
definem (MARIANO, 1999, p.115). Esses são alguns dos elementos que caracterizam a guerra espiritual tão
enfatizada pelos neopentecostais, que pode ser melhor compreendida a partir dos estudos de Mariano (1999).
Além disso, vale ressltar que, mesmo não escapando à mistura dos simbolismos religiosos e,apesar de todas as
mudanças demonstradas pelo pentecostalismos brasileiro nos últimos anos (o que será visto mais adiante neste
texto), uma das características que mais definem os neopentecostais, e as religiões protestantes de maneira geral,
é sua forte resistência ao ecumenismo (CUNHA, 2007, p.193 – 198). São religiões que acreditam haver um só
Deus, uma só verdade e um só caminho para a salvação, contrariando a proposição de Prandi (2011, p.12), que
faz referência ao ditado popular de que “todos os caminhos levam a Deus”.
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rival, essa sim seria uma deturpação inadmissível. Curioso como alguns elementos profanos,
por vezes, se revelam muito mais sagrados que os encontrados nos limites tradicionais da
religião.
Retomando o debate em questão, convém ainda considerar a religiosidade atual sob
uma terceira perspectiva, que ainda está relacionada à maneira como o homem exerce sua
religiosidade em resposta às novas estruturas de sentido que são colocadas à sua disposição,
portanto, mais uma configuração que parte de fora para dentro. Trata-se da liberdade com
que o sujeito contemporâneo ressignifica os sentidos religiosos.
Imerso em um mundo racionalizado, esse homem foi ensinado a questionar a origem e
a razão das coisas, a contestar fundamentos e a não mais se submeter de forma cega às normas
impostas. Além disso, tendo esse homem se emancipado das instituições religiosas e não se
sentindo seguro o bastante para colocar as rédeas nas mãos da ciência ou de qualquer outro
especialista, a responsabilidade de se orientar no mundo caiu sobre ele próprio. Assim, os
sacerdotes perderam o poder de detentores da verdade, os únicos capazes de “traduzir” o
sagrado e torná-lo acessível ao fiel.
Enxergando a si mesmo como sujeito ativo e não mais passivo, o homem passou a
buscar nos ensinamentos religiosos sua própria interpretação, moldando a religião à sua
maneira, como se percebe no trecho abaixo, retirado de uma entrevista concedida pelo rapper
evangélico Pregador Luo ao site Jovem X (SANTOS, 2013):
A igreja e principalmente os ministros de louvor abordam pouco os fatos cotidianos
da sociedade. A música gospel e até as pregações se limitaram muito, não traçam um
paralelo com a atual situação do mundo, é como se ainda vivêssemos na época AC.
Por isso escolhi compor de outra forma.

Vale a pena considerar que Pregador Luo integra a lista dos principais nomes da
música gospel da atualidade. Com trabalho solo e também como líder do grupo Apocalipse
16, já percorreu quase todos os estados brasileiros levando sua mensagem através da música.
Além disso, possui uma atuação expressiva nas redes sociais: quase cinco milhões de pessoas
já curtiram sua página no Facebook, um pouco menos de 500 mil seguem seu perfil no
Twitter e aproximadamente 160 mil acompanham suas atualizações no Instagram2.
Outro exemplo vem de uma banda de música católica que talvez seja a de maior
repercussão hoje no País: a banda Rosa de Saron. Em uma participação no Programa Encontro
(que aconteceu em julho de 2013), da Rede Globo, a apresentadora Fátima Bernardes havia
2

Esses dados referem-se à realidade de dezembro de 2014.
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perguntado ao vocalista da banda Guilherme de Sá a respeito da identidade do grupo. Em
resposta, o cantor deu a seguinte declaração (GLOBO.TV, 2013):
Nós somos católicos. A banda é católica. Nós temos 25 anos já. Mas a gente sempre
teve um diferencial: a gente sempre tentou botar muito coração na letra… então,
nenhum disco que a gente lança não tem uma história pra se contar. Partindo disso, a
gente é uma banda que respeita muito outras religiões, outras crenças. Acho que a
palavra-chave hoje é respeito. Então, muita gente fica meio confuso - “Pô, o que
esses caras são?”. Nós somos católicos.

Fato que chama a atenção na fala do vocalista é que a postura diferenciada da banda,
que favorece o respeito a outras crenças e religiões, faz com que a identidade do grupo como
banda católica não fique tão evidente. Ou seja, tradicionalmente, o respeito às diferentes
crenças e religiões não é uma característica reconhecida no catolicismo. Ainda assim, o grupo
faz questão de enfatizar sua filiação religiosa.
Logo adiante em sua fala, Guilherme deixa um pouco mais clara sua visão sobre como
esse respeito deve ser encarado (GLOBO.TV, 2013):
Você imagina assim: o cara, que é um católico bitolado, fala que só o católico vai
ser salvo. Aí você pensa numa China que tem um bilhão de pessoas que não são
cristãs. Peraí, todo mundo vai pro inferno? Muitas vezes, nesse papo de “interior”
[...], você vê aquele negócio de “católico é certo, católico é certo”. Hoje existe
metade católica no Brasil, metade evangélica, e, às vezes, você vê aquelas brigas,
né? E você vê, cara, isso é do século passado!

Imediatamente após a declaração do vocalista, transmitida ao vivo no dia 22 de julho
de 2013, diversas questionamentos e críticas começaram a ser publicados nas redes sociais,
tratando a declaração de Guilherme como heresia e uma afronta à fé católica. Os argumentos
pautavam-se principalmente naquele que é considerado um dos mais importantes dogmas do
catolicismo: “fora da Igreja não há salvação”.
O grupo, no entanto, ao defender-se das acusações em sua página no Facebook
(BANDA ROSA DE SARON, 2013), manteve sua posição, sustentando a declaração de
Guilherme a partir de um documento oficial da Igreja Católica (publicado no site do
Vaticano) que, de acordo com a interpretação da banda, em nada feria os preceitos do
catolicismo.
Vê-se, portanto, a partir da análise de posturas como as de Guilherme e do Pregador
Luo, que mesmo o indivíduo que restringe sua religiosidade aos limites de uma religião
específica, não incluindo no “pacote religioso” nem estruturas profanas, tampouco elementos
ligados a outras religiões, muitas vezes, imprime nessa religião sua própria visão de mundo.
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E, nesse caso, fala-se de indivíduos comuns que, na sua concepção, entendem pertencer ao
grupo e respeitar as autoridades e princípios de sua confissão religiosa. Ou seja, não se trata a
postura de revolucionários como os reformadores, por exemplo.
Assim, diante dos elementos até aqui considerados, podem ser apontadas ao menos
três formas de religiosidade que o processo de racionalização do mundo tem gerado no
homem. Na primeira delas, tem-se um homem cujas experiências religiosas se dão tanto no
templo quanto na praça, uma vez que ele aplica os princípios de sua crença em sua vida
cotidiana, profana.
Na segunda, tem-se uma religiosidade conjugada (ou híbrida), ou seja, formada a
partir da junção de templos distintos. Por último, tem-se experiências religiosas que também
se manifestam tanto na praça quanto no templo, só que, nessa configuração, o indivíduo se
sente livre para modelar algumas partes do templo.
Vale ressaltar que a descrição desses diferentes tipos de religiosidade é apenas um
esboço do que seria um estudo mais aprofundado a respeito das novas dinâmicas, experiências
e configurações da religiosidade humana. Importa dizer que o tema está sendo explorado de
forma simplificada neste texto, pois tem como único propósito contextualizar a religiosidade
contemporânea e, assim, dar ao leitor o pano de fundo necessário à compreensão das
discussões que serão desenvolvidas ao longo deste estudo.
O que é preciso ter em mente é que, a partir das mudanças que até aqui foram
descritas, as religiões se veem hoje diante de um sujeito que já não se sente mais limitado a
um padrão de normas estabelecidas por uma instituição religiosa, nem se sente obrigado a ter
um vínculo formal com a religião. Dessa forma, como defende o pesquisador Ricardo
Mariano:
Avança a privatização da religião. Com isso não se quer dizer que a religião
circunscreva cada vez mais à vida privada (decididamente não é isso que está
ocorrendo), mas sim que se têm multiplicado as bricolagens, as experiências
idiossincráticas e privatizantes da religião (WOLFART, 2012b, p. 7).

Assim, como afirmou Taylor em uma entrevista concedida a Junges (2013b, p.45): “o
sagrado ainda está por aí, mas de uma forma totalmente diferente”. Sem uma confissão
religiosa única, “porque não há nenhuma forma de sagrado que seja compartilhada por toda a
sociedade”, sem a religião exercendo o papel de regente, e sendo a religiosidade exercida a
partir de um composto montado pelo próprio sujeito (que também poderia ser chamado de
cliente).
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As pessoas ainda recorrem à espiritualidade, mas muitas sequer se identificam como
religiosas. Não querem alguém dizendo o que devem ou não fazer, mas almejam
direcionamento espiritual e buscam, a todo momento, se encontrar em práticas espirituais que
respondam às suas mais variadas necessidades, mesmo que, para isso, seja necessário alterar
as linhas da crença religiosa escolhida, ou então recorrer a universos religiosos distintos.
Assim, no que diz respeito aos efeitos provocados pelos ventos secularizantes da
modernidade, vê-se que o processo de secularização, entendido não como “uma tendência
cada vez maior de esfriamento da religião”, mas sim como “um fortalecimento da autonomia
individual sobre as escolhas religiosas” (BELLOTTI, 2011, p.25), tornou o homem livre tanto
para crer, quanto para não crer. E, se crê, tanto pode manter-se fiel a somente um referencial
de princípios e normas quanto também pode montar seu próprio “pacote espiritual” a partir de
crenças diversas.
Além disso, como aponta Rodrigo Caldeira (WOLFART, 2012a, p.36), esse indivíduo
independente é capaz de transitar por uma série de meios por vezes conflitantes, sem que isso
redunde em culpa, medo de “uma possível exclusão da vida comunitária” ou
comprometimento de sua identidade religiosa. Dessa forma, perde força a noção de verdade
absoluta, trazendo à tona a religião ressignificada a partir do homem.
Há de se considerar, todavia, que ao assumir o comando e traçar seus próprios
caminhos, o homem contemporâneo passa a se caracterizar também pela instabilidade:
“Tornamo-nos conscientes de que o ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ não têm a solidez de
uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis”
(BAUMAN, 2005, p.17).
Nos tempos descritos por Bauman, até mesmo as crenças se tornam objeto de
negociação. E, como ressalta Bellotti (2011, p.27), quanto maior o número de informações e
possibilidades que se colocam diante desse homem, maior sua “autonomia religiosa”, ou seja,
mais senhor de suas escolhas ele se sente, e menos comprometido a elas também (acréscimo
da autora deste texto). E se tem uma coisa que não falta no mundo hoje são possibilidades.
Mas, há ainda outro elemento que, com as mudanças trazidas pela modernidade,
parece também não contar mais com a solidez de uma rocha. Trata-se da fronteira que separa
o mundo sagrado do mundo profano. E, segundo a perspectiva adotada neste estudo, o modo
como essa fronteira se comporta hoje tem total relação não só com as instabilidades
percebidas na religiosidade humana, mas também com a liberdade com que o homem
manifesta as “bricolagens e experiências idiossincráticas” defendidas por Ricardo Mariano
(WOLFART, 2012b, p.7).
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Assim, vale a pena debater um pouco sobre as noções de sagrado e profano e o papel
exercido pela fronteira presente entre esses dois mundos.

1.4 O SAGRADO, O PROFANO E SUAS INTERDIÇÕES

Em seu ensaio sobre os elementos básicos e essenciais de toda e qualquer forma de
vida religiosa, Durkheim (1996, p.XV) defende que “Na raiz de nossos julgamentos, há um
certo número de noções essenciais que dominam toda a nossa vida intelectual; [...] São como
quadros sólidos que encerram o pensamento; [...] a ossatura da inteligência”. E, para ele,
independente de cultura, valores e experiências, nunca houve na história do pensamento
humano nada mais heterogêneo do que a relação entre o sagrado e o profano:
[...] o sagrado e o profano foram sempre e em toda parte concebidos pelo espírito
humano como gêneros separados, como dois mundos entre os quais nada existe em
comum. As energias que se manifestam num não são simplesmente as que se
encontram no outro, com alguns graus a mais; são de outra natureza (DURKHEIM,
1996, p.22).

Além disso, a separação entre as duas instâncias, a divergência de propósitos a que
cada uma atende e a relação de hostilidade e disputa que existe entre ambas está tão
internalizada na consciência humana que “ao espírito repugna invencivelmente que as coisas
correspondentes sejam confundidas ou simplesmente postas em contato” (DURKHEIM,
1996, p.23). Misturar o sagrado ao profano soa, para o homem, como uma promiscuidade,
algo repulsivo. É como se bem lá no fundo alguma coisa incomodasse, causasse desconforto e
dissesse que há algo de muito errado e “sujo” nessa combinação.
Durkheim (1996, p.24) explica ainda que as coisas sagradas são protegidas e isoladas
pelas proibições, que servem para manter as coisas profanas do lado de fora e à distância.
Essa é uma interdição para a qual não há concessões. Todavia, mesmo sendo tão sólida a
noção de impedimento, o autor (DURKHEIM, 1996, p. 23) comenta que isso não significa
que a comunicação entre os dois mundos seja impossível e o profano esteja totalmente
proibido de entrar em relação com o sagrado, pois, se assim fosse, ele não teria utilidade
alguma.
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Só que, mesmo sendo possível o contato, não há como o profano tocar o sagrado
impunemente. Tampouco o sagrado pode extrapolar a fronteira sem sofrer com isso
consideráveis prejuízos. “Os dois gêneros não podem se aproximar e conservar ao mesmo
tempo sua natureza própria”, reforça Durkheim (1996, p.23).
Assim, havendo qualquer sinal de mudança de um para o outro, é sempre necessária
muita cautela e uma certa iniciação para que ainda seja preservada a dissociação dos dois
mundos. Durkheim (1996, p.22), inclusive, dá a entender que a passagem de um para o outro
implica em deixar de ser uma coisa para se tornar outra – o que se vê, por exemplo, nos rituais
de passagem, em que “morre” um para “renascer” outro, como no ato de consagração que
transforma uma água natural em água benta. É como se após essa conversão ela não pudesse
ser utilizada para mais nenhuma outra finalidade que não fosse santa.
Imagine, por exemplo, uma pessoa que entrasse numa igreja católica e estivesse com
muita sede, mas só tivesse a seu alcance um recipiente com água benta (que fosse identificado
por ela como tal). Mesmo não sendo adepta do catolicismo, mesmo não tendo ninguém por
perto e mesmo ela sabendo que aquela se tratava de uma água potável, haveria, no mínimo,
um desconforto em se valer da tal água, isso se houvesse mesmo coragem de bebê-la! Esse é o
ponto defendido por Durkheim (1996): que, independente do tipo de crença, o homem não
consegue escapar das interdições que sua própria mente estabelece entre os dois mundos.
Mas, seguindo um pouco adiante nos argumentos do autor, na percepção da autora
deste trabalho, não parecem muito claras as posições sobre como, de fato, sagrado e profano
podem ser definidos. Contudo, alguns dos conceitos trabalhados por ele sugerem certo tipo de
interpretação. Por exemplo, em um dos pontos do texto, Durkheim (1996, p.24) descreve as
crenças religiosas como representações que “exprimem a natureza das coisas sagradas” e as
relações que elas mantêm, seja entre si, seja com as coisas profanas. Então, seria pertinente
afirmar que as religiões se ocupam do sagrado.
Em outro trecho, o autor (DURKHEIM, 1996 p.455) explica que a vida religiosa “tem
por objeto elevar o homem acima de si mesmo e proporcionar-lhe uma vida superior à que ele
teria se obedecesse unicamente a suas espontaneidades individuais”. Por último, ele diz ainda
que existe um mundo real, no qual transcorre a vida profana, e existe um mundo ideal, que
está apenas no pensamento do homem mas que é, para ele, superior ao mundo real, mais
digno (DURKHEIM, 1996, p.266).
Dessa forma, entende-se que as coisas sagradas são aquelas que aspiram a esse
mundo ideal, a uma vida superior à vida direcionada pelas espontaneidades individuais (que
se restringem ao mundo real, corrupto e essencialmente profano). Sob essa perspectiva, é
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possível perceber tamanha diferença que existe entre os dois mundos, que se movimentam em
direções completamente opostas. Contudo, de forma paradoxal, além das espontaneidades, há
na consciência humana “aspirações mais ou menos obscuras ao belo, ao bem, ao ideal”
(DURKHEIM, 1996, p.463).
Mas, vale ainda observar outro detalhe importante a respeito da noção de sagrado.
Existe o sagrado que pertence a outro mundo, o que não se vê, não se pega, aquele que não
pode ser plenamente conhecido pelo homem por estar além do alcance de suas faculdades. E
existe, também, a extensão desse sagrado no mundo real: as coisas deste mundo que são
percebidas como sagradas a partir desse referencial naturalmente internalizado. Como
explica Durkheim (1996, p.266), “[...] o que define o sagrado é que ele é acrescentado ao
real”.
Mas, mesmo a concepção de sagrado estando tão enraizada na consciência humana, a
maneira como ele é percebido no real, segundo o autor,

tem a ver com o sentimento

compartilhado pela coletividade: “O que faz a santidade de uma coisa é, como mostramos, o
sentimento coletivo de que ela é objeto (DURKHEIM, 1996, p. 453). Portanto, não há, neste
mundo, uma “lista permanente” de coisas sagradas e coisas profanas. Basta observar a
maneira como a vaca é percebida na Índia (e em outras localidades que tem o hinduísmo
como religião predominante) e como ela é tratada nas demais regiões do mundo.
Com isso, uma vez que os limites são violados e uma coisa sagrada é posta em
contato com outra profana, o sentimento em relação à primeira acaba sendo transferido à
segunda. Não sem antes passar por uma certa e complicada iniciação que supere a imediata
repulsa e sensação de corrompimento.
Assim, a partir das leituras de Durkheim (1996), percebe-se que as noções de sagrado
e profano são tão elementares para o intelecto humano quanto as noções de tempo e espaço.
O tipo de coisa que talvez não seja muito fácil explicar condensando em palavras, mas que
todo homem sabe o que é. São aqueles elementos anteriores ao pensamento, os referenciais
básicos da consciência que definem a maneira como os indivíduos assimilam tudo ao seu
redor e se projetam no mundo.
Mas, apesar de essas noções estarem solidificadas na mente humana, não há, para
esses dois mundos (quando se exprimem no real), correspondentes exatos e únicos, uma vez
que o sentimento coletivo atua na identificação dos mesmos, bem como as ritualizações que
tornam possíveis esses sentimentos. O que há de concreto, inquestionável e imutável,
entretanto, na visão de Durkheim (1996), são os limites e interdições que mantêm sagrado e
profano claramente separados. Em outros termos, a partir do autor, tem-se uma fronteira que,
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mesmo autorizando, sob certas condições, a passagem de um para outro, se mostra rígida,
fixa, controladora e altamente separatista.
Nesse ponto, surgem alguns questionamentos a respeito do objeto deste estudo. Uma
vez que convidados evangélicos se colocam nos programas da Globo (e são identificados
como tal), dividindo espaço com a programação profana, compondo o mosaico de conteúdos
originalmente voltados para propósitos de cunho secular, haveria, no momento em que esses
sujeitos pisam no palco, uma sacralização daquele ambiente (e do próprio programa como um
todo) – uma coisa deixando de ser uma coisa para se tornar outra –, como seria o esperado
segundo a descrição de Durkheim (1996, p. 22)?
Ou então, se não é o profano que perde suas características para tornar-se sagrado,
seria esse segundo o que cruza a fronteira e tem sua natureza alterada? Em suma, é possível
exemplificar os conceitos de Durkheim a partir desse novo movimento percebido na
programação da Globo? Ou seria o caso de uma nova configuração da fronteira, como foi
sugerido algumas páginas antes, não sendo mais possível explicá-la apenas com base nos
conceitos durkheimianos?
Para Bellotti (2011, p.22), as mudanças que o mundo de hoje revela, especialmente no
que diz respeito às relações entre religião e mercado, representam um grande desafio quando a
tarefa consiste em definir as fronteiras entre sagrado e profano. Em sua visão (BELLOTTI,
2011 p.40), é preciso que esta seja “considerada pelos historiadores como uma prática fluida”,
já que “as fronteiras que procuravam isolar a religião de outras instâncias sociais estão cada
vez mais móveis e permeáveis”.
Com base nas questões até aqui tratadas, acredita-se que o caminho apontado por
Bellotti (2011) seja bastante plausível, visto que atualmente encontra-se muito de religião na
mídia e muito de mídia na religião (considerando o contexto que aqui está sendo analisado).
De acordo com a noção aplicada neste texto, a fronteira já foi inflexível, intolerante,
separatista e formalmente estruturada sob a dialética do preto e branco, claro e escuro, quente
e frio etc., sem que houvesse possibilidade de cinza, penumbra ou morno. Cada um estava
restrito ao seu próprio espaço sem poder acessar o do outro tranquilamente.
Foi, inclusive, percebendo a fronteira com essa rigidez que muitos concebiam suas
vidas sob a dualidade igreja x mundo. Quem vivia em um não podia jamais se envolver com
as questões do outro. Para que o homem se ligasse ao sagrado era necessário que ele se
retirasse totalmente do profano (DURKHEIM, 1996, p. 23).
Mas, ao que alguns fortes indícios apontam, essa fronteira se modernizou. Deixou de
lado o concreto e adotou uma estrutura maleável que ainda separa e mantém cada campo em
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seu devido território, mas já permite intercâmbios, diálogos, trocas e negociações. Possibilita
que certos fragmentos de um sejam incorporados pelo outro, sem que a adoção desses
elementos implique em mudanças estruturais, de essência. Configuram-se mais como
acessórios, complementos, revestimentos, trajes, coberturas etc.
À primeira vista, e é o que se pretende verificar neste estudo, por mais flexível que
seja a maneira como a fronteira hoje se comporta, é possível dizer que sagrado e profano
ainda preservam suas identidades, finalidades, tarefas e também seus espaços. Entretanto, é
importante esclarecer que não há, da parte deste trabalho, qualquer intenção de se aprofundar
na descrição dessa nova fronteira. Ou seja, destrinchar os componentes de sua estrutura,
revelar o que há de característico e recorrente em seus vetos e concessões, encontrar os
padrões, saber até onde ela restringe e o que é que ela permite, dentre outros. Primeiro, por
não haver tempo suficiente para tratar um problema de tamanha complexidade. Segundo,
porque, tomando emprestadas as palavras de Durkheim (1996, p.479): “Para poder tratá-lo
como convém, seria preciso que as condições sociológicas do conhecimento fossem melhor
conhecidas do que são”.
Pretende-se, na verdade, identificar, nas novas relações estabelecidas entre os
evangélicos e o ambiente midiático da Globo, onde se mantém o que é essencialmente
sagrado e onde prevalece o que é essencialmente profano, onde podem ser encontrados os
pontos de tensão e também onde se efetivam as negociações. Nesses pontos estão centradas as
análises deste estudo.
Todavia, antes de ser lançado o olhar sobre o objeto, é importante discutir outro
fenômeno diretamente ligado ao processo de secularização, que também remete às novas
configurações da fronteira. Trata-se do processo de midiatização da sociedade, cuja análise
acrescenta novos e significativos tijolos na base de sustentação teórica na qual está firmada
esta discussão.
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CAPÍTULO 2

RELIGIOSIDADE E MIDIATIZAÇÃO

Analisar o processo de midiatização pelo qual passa a sociedade contemporânea e,
consequentemente, a religião, remete a alguns dos conceitos trabalhados por Marshall
McLuhan, teórico canadense que previu muitas das mudanças sociais que são vistas hoje. Por
isso, antes de adentrar a discussão proposta para este trecho, convém que seja traçado um
breve panorama a respeito das principais ideias desse autor3.
Considerado por muitos como o profeta da era eletrônica e por outros como uma
fraude, Herbert Marshall McLuhan foi, sem dúvida, um dos mais influentes especialistas da
comunicação do século XX, e também um dos que mais contrariaram os teóricos de seu
tempo. Figura polêmica e extremamente crítica, McLuhan mostrou como as novas mídias
afetaram o comportamento humano, antecipando outras importantes revoluções, como a
Internet, prevista por ele décadas antes de acontecer.
Durante sua trajetória, o autor publicou diversos trabalhos. Contudo, o marco de seu
pensamento teórico se deu em 1964, quando lançou Understanding media: the extensions of
man4. Nesse livro, McLuhan explora a forma como a mídia eletrônica reflete e influencia a
civilização moderna, desenvolvendo um de seus mais importantes conceitos: “os meios de
comunicação como extensão do homem”.
Para ele, assim como o machado é uma extensão do braço humano, a roupa é uma
extensão de pele e a roda do carro é uma extensão do pé, os meios de comunicação são uma
extensão do sistema nervoso. Dessa forma, o telefone seria uma extensão do ouvido, o rádio
seria uma extensão da boca (para quem fala) e do ouvido (para quem ouve), a escrita seria
uma extensão do sentido da visão, dentre outros.

3

Há de se reconhecer que Marshal McLuhan nunca utilizou o termo midiatização em seus escritos e nem tratou,
especificamente, do fenômeno que aqui será descrito. Entretanto, as ideias desse autor a respeito das mudanças
sociais e de comportamento humano que se têm a partir da presença cada vez maior dos instrumentos da mídia
na sociedade e de como as interações sociais e, até mesmo, a maneira de o homem perceber o mundo a sua volta
estão diretamente relacionados aos estímulos que ele recebe dos meios são extremamente elucidativas na
compreensão do processo de midiatização. Essa é a razão pela qual os conceitos de McLuhan estão sendo
abordados neste texto.
4
Título da edição em português: Os meios de comunicação como extensões do homem.
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McLuhan defendia a ideia de que no interior da psiquê se opera a colaboração dos
cinco sentidos e é o conjunto desses sentidos que forma a base comum da experiência
consciente, isto é, a experiência completa e plena está diretamente relacionada ao equilíbrio
sensorial, à proporção bem distribuída entre os sentidos. Todavia, uma vez intensificada a
contribuição de um dos sentidos, isso automaticamente leva à redução dos outros quatro, uma
variação natural que pode ser facilmente observada nas mais diversas atividades que o homem
executa ao longo do dia.
Porém, se o indivíduo recebe sistematicamente o estímulo de um único sentido, para
McLuhan, sua capacidade de apreender a variedade integral do mundo que o cerca será
afetada. Essa era a forma como ele percebia os efeitos provocados pela imprensa no
comportamento humano, por exemplo.
Durante séculos, a mídia impressa foi o principal meio de comunicação utilizado pelo
homem que, nesse caso, teve sua visão amplamente estimulada, em detrimentos dos demais
sentidos. Correndo o olho sobre a superfície asfaltada dos livros, o indivíduo mergulhou num
mundo explícito, lógico, literal e super disciplinado. Submisso a horários, listas de pesos e
medidas e à instrução formal, o homem mecânico se viu perseguindo, basicamente, um único
objetivo: a produtividade.
Assim, com a escrita, a humanidade passou a conviver com diversos tipos de
especialização e fragmentação, como: a burocracia, o nacionalismo, o pensamento linear, o
exército moderno etc., além de ter como resultado alguns sintomas de desequilíbrio, como a
esquizofrenia, as úlceras, a pornografia, dentre outros. McLuhan também acreditava que o uso
excessivo da visão transformava o leitor numa espécie de “aleijado psicológico, preso à
cadeira de rodas do pensamento lógico e incapaz de se aventurar no terreno áspero da intuição
e imaginação” (MILLER, 1973).
Por outro lado, com a entrada da televisão, não só os estímulos foram ampliados,
como também a experiência humana mudou. Na visão de McLuhan, por ser um meio áudiotátil, a TV coloca o homem de volta ao seu estado tribal (pré-imprensa e pré-alfabetização),
fazendo uso novamente de seus cinco sentidos, em uma rede unificada de experiências.
Colocando em termos práticos, pela televisão, tem-se naturalmente o estímulo auditivo
e visual. Também utiliza-se o tato nos momentos em que são alterados os canais, o volume
etc. Além disso, por meio da imagem, da mensagem falada/escrita e dos demais ruídos e
estímulos sonoros, o indivíduo sente sua boca salivar, se emociona, imagina o gosto, o cheiro
e tantos outros.
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Assim, a partir da TV, o homem assumiu novos padrões de comportamento. Perdem
espaço o nacionalismo, a linearidade, a lógica especializada do modo industrial de produção e
o conhecimento científico normatizador. Outra característica enfatizada pelo autor em relação
ao meio TV é o estímulo à participação do público, o que, para McLuhan, se percebia até
mesmo no estilo de atuação dos atores, bastante diverso do padrão encontrado nas telas do
cinema. Com uma atuação mais espontânea e próxima do improviso, evitando os perfis
fechados e altamente definidos, os teleatores estimulavam a curiosidade e o envolvimento
íntimo do espectador, atributo que ainda caracteriza a televisão nos dias atuais.
Ele também identificou que os programas de maior sucesso eram aqueles incompletos,
subjetivos, que intrigavam o público na busca por respostas, que deixavam segredos por
revelar, como, por exemplo, as novelas e minisséries, as programações que contavam com
entrevistas e que, de alguma forma, permitiam a interferência dos espectadores etc.
Então, à medida que o meio TV foi se popularizando, o homem passou a experimentar
novas formas de se relacionar com o mundo, como ressalta McLuhan (2007, p. 373): “A TV
mudou nossa vida sensória e nossos processos mentais. Criou um novo gosto por experiências
em profundidade”.
Outro grande impacto provocado pela TV e pelos demais meios da era da eletricidade
foi que, aos poucos, as novas mídas estavam convertendo o homem individualista da era da
imprensa num homem novamente tribal que agora assumia uma identidade mais coletiva. Para
McLuhan, o mundo estava se transformando em uma grande tribo – aldeia global –, em que
todos recebem a mesma mensagem, o tempo todo.
Se um príncipe se casa na Inglaterra, por exemplo, imediatamente rufam os tambores e
o mundo todo fica sabendo. Acontece um novo terremoto no Japão ou um grande artista do
rock é internado em uma clínica de reabilitação, lá se vão os tambores de novo. Assim, pelos
meios eletrônicos estaria nascendo uma nova e grande civilização, totalmente conectada, com
mensagens instantâneas e compartilhadas de forma autônoma e comunitária.
A humanidade passaria a viver dentro de uma enorme vizinhança, sem limitações
geográficas, com vidas entrelaçadas umas nas outras por meio das redes elétricas. É
interessante pensar que décadas antes, McLuhan já conseguia enxergar claramente o que mais
tarde se concretizaria através da Internet, as redes sociais e o gigantesco mundo da web.
Ainda sobre os efeitos provocados pelas novas mídias, McLuhan desenvolveu outra
grande teoria, apresentada no mesmo livro (MCLUHAN, 2007), que talvez tenha sido sua
concepção mais polêmica e, também, a de maior repercussão: o meio é a mensagem. Para
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ele, onde é provocado um efeito, existe uma mensagem. E ela está muito além da informação
que é transmitida.
Se for observado um meio específico como o telefone, por exemplo, o que uma pessoa
diz a outra é menos importante do que o meio em si. Ou seja, na visão de McLuhan, enquanto
o conteúdo da fala afeta (diretamente) apenas o ouvinte e (indiretamente) as demais pessoas a
quem será repassada a informação, a simples existência do telefone promove um ambiente
midiático enorme que afeta e beneficia o mundo todo.
Então, não importa se é um telefone, um rádio ou uma televisão. Cada um desses
meios cria um novo ambiente, uma nova situação que estimula novas associações e uma nova
percepção humana. Não é o conteúdo em si o mais importante, e sim o meio que exerce
impacto sobre o homem e sobre toda a sociedade. Esse é o efeito provocado por qualquer tipo
de mídia. EsSa é a verdadeira mensagem.
Analisando os conceitos do “filósofo das comunicações de massa” (como McLuhan
era chamado), fica-se com a impressão de que boa parte deles foram escritos há pouco tempo,
tamanha a semelhança com os dias atuais. Certamente, a humanidade vive hoje numa grande
aldeia global, com vidas entrelaçadas umas nas outras, que compartilham as mesmas
informações o tempo todo. Grande, se for pensada na dimensão do mundo todo, mas bem
pequena se for considerada a surpreendente capacidade dos meios de comunicação de reduzir
as distâncias.
Uma pessoa que mora na Austrália, por exemplo, pode estar mais próxima do leitor do
que seu próprio vizinho, tendo a chance de acompanhar as situações mais banais do seu
cotidiano sem se ausentar de seu país, e ainda testemunhar esses eventos praticamente ao
mesmo tempo em que eles acontecem (tendo descontada a diferença de fuso horário, é claro!).
Se a era eletrônica já havia ressignificado os sentidos de espaço e tempo, a era digital os
transformou por inteiro.
Basta que um grande astro do cinema seja visto aos beijos com uma anônima, para
que, no minuto seguinte, o mundo todo fique sabendo, as imagens dos beijos se multipliquem
pelos sites de fofoca e a identidade da parceira seja rapidamente revelada. Esse é o mundo da
instantaneidade e da ausência de fronteiras, em que as notícias acontecem na “porta ao lado”.
Em se tratando da concepção a respeito dos dispositivos como prolongamentos do
homem, os smartphones são praticamente a extensão de todo o corpo humano. Prolongam sua
fala e audição, permitem que o homem enxergue coisas que sua visão natural jamais
alcançaria, possibilita que ele se faça presente em locais distintos ao mesmo tempo, dentre
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tantas outras atividades que dispensam a presença física do sujeito e hoje são executadas com,
apenas, o correr dos dedos sobre a tela.
Se desejar conhecer a Tour Eiffel (França) em seu horário de almoço, por exemplo,
basta que o indivíduo acesse o aplicativo street view do Google e “caminhe” pelas ruas de
Paris. Também já é possível que um médico cirurgião opere um paciente estando em outro
continente, tendo o amparo tecnológico da robótica e da transmissão de dados viabilizada
pelos aplicativos de telepresença.
Assim, pelos meios de comunicação, o homem percorre milhares de kilômetros sem
mover um centímetro. Visita o passado, simula o futuro, realiza diversas atividades de forma
simultânea, tem contato com diferentes culturas diariamente, enfim, é um sujeito com muita
autonomia e poucos limites.
Todavia, é importante ter em mente que o impacto provocado pela presença dos meios
de comunicação na sociedade não diz respeito apenas aos (muitos) limites de espaço e tempo
superados pelo homem. Trata-se de uma mudança muito mais ampla que se reflete no
contexto sociocultural que se tem hoje, o qual pode ser compreendido a partir da principal
proposição das teorias de McLuhan: o meio é a mensagem.
Se, na época do teórico, ele já tinha identificado que a TV havia mudado os processos
mentais do homem, criando um “gosto por experiências em profundidade” (MCLUHAN,
2007, p. 373), considerando que a atuação dos meios de comunicação nos dias atuais,
incluindo a televisão, se efetiva a partir da participação do receptor, pode-se inferir que as
mudanças provocadas pelos meios de comunicação da era digital tornaram esse gosto ainda
mais exarcebado, ou então, utilizando uma afirmação um pouco mais ousada, seria plausível
apontar essas experiências em profundidade como sendo uma necessidade essencial para o
homem contemporâneo.
Avançando um pouco mais nesse raciocínio, vale a pena atentar para um detalhe
importante do pensamento mcluhaniano: para ele, quando se passa a usar uma determinada
tecnologia todos os dias, depois de um tempo, essa tecnologia começa a mudar a forma como
se experimenta o mundo, se relaciona com ele. Com uma argumentação semelhante, Debray
(1991, p. 239) defende que “o homem alinha sua cultura consoante suas máquinas”. O autor,
inclusive, acredita que as ferramentas que o ser humano utiliza o definem tanto quanto seus
genes.
Para Debray (1991), em cada época há predominância de determinado meio que, com
suas características, influencia o intelecto humano e, consequentemente, a forma como o
homem percebe o mundo à sua volta e se coloca nele. Ou seja, cada era possui um “meio
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ambiente intelectual”, estruturado por um médium central, que define as percepções e
cognições humanas. A esse “meio ambiente intelectual” Debray dá o nome de midiasfera.
Sob essa perspectiva, o autor identifica as três principais midiasferas que se deram a
partir da escrita: a logosfera (predomínio da escrita), a grafosfera (predomínio da imprensa)
e a videosfera (predomínio dos meios audiovisuais).
Segundo Debray (1991), na logosfera, a palavra estava com a Igreja, seus profetas e
representantes. O homem se enxergava como sujeito, submisso à vontade divina e ao grande e
absoluto grupo (reino, império, cidade etc.). Para conhecer a verdade, era preciso que ela
fosse revelada pelo próprio Deus, portanto, inacessível ao homem comum. Por isso, a
referência (e o poder de influência) estava na pregação. Aqui o tempo é visto de forma cíclica,
sob uma perspectiva eterna. Crê-se no invisível, valoriza-se a alma e tudo que há de mais
sagrado gira em torno do dogma religioso.
Na grafosfera, período da modernidade, cresce a noção de nacionalismo. O sujeito
perde lugar para o cidadão, aquele que faz parte de um povo e está debaixo do Estado e suas
leis, mas que precisa, no entanto, ser convencido. A palavra estava com a inteligência laica,
formada pelos cientistas e doutores. Para que a verdade fosse legitimada, era preciso que ela
estivesse registrada nos livros. Portanto, o poder de influência estava com a publicação.
Percebe-se o tempo de forma linear, sempre sob a perspectiva de futuro, progresso. Crê-se no
lógico, racional e legível, valoriza-se a consciência e tudo que há de mais sagrado gira em
torno do conhecimento.
Na videosfera, era da eletricidade estudada por McLuhan que se estende aos dias
atuais, o homem se vê como parte de uma sociedade, porém, regido pela máxima do cada um
por si. A figura do cidadão é ofuscada pela do consumidor, que precisa ser a todo momento
seduzido. Ganha força o individualismo e também a anomia. A palavra está com a mídia e só
convence a verdade que aparece na TV. Assim, o poder de influência está com a exibição. O
tempo agora é visto de forma pontual, totalmente centrado no presente, na lei do aqui e agora.
Crê-se no visível, valoriza-se o corpo e tudo que há de mais sagrado gira em torno da
informação.
Assim, tendo como referência a descrição de Debray e o panorama teórico de
McLuhan, é possível perceber que as mudanças provocadas pela presença dos meios de
comunicação na sociedade vão muito além das facilidades e avanços que possibilitam ao
homem tantas conquistas. Elas definem, na verdade, novos modos de ser e agir, novas
maneiras de pensar, novos tipos de relacionamento, ou seja, um novo jeito de perceber o
mundo e se relacionar com ele.
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Essa, inclusive, tem sido uma das grandes discussões dos estudos sociais na
atualidade: a sociedade, hoje, se estrutura, movimenta, trilha e percorre seus caminhos de
maneira midiatizada, o que, para os objetivos deste estudo, leva para um fenômeno ainda mais
específico: a midiatização da religião. Mas, afinal, como esse processo pode ser entendido?

2.1 ESCLARECENDO O CONCEITO

Para Hjarvard (2012, p. 54), compreender a midiatização vai muito além do que antes
se estudava a respeito das relações da mídia com a sociedade. Não se trata mais de conhecer e
analisar os efeitos provocados por um meio sobre determinado público, como a compra de um
produto que é estimulada por um anúncio de propaganda, as novas tendências de moda que
ganham as ruas a partir de uma telenovela específica, o crescimento da intenção de voto de
um candidato em resposta a uma campanha eleitoral veiculada pela televisão etc. Portanto, a
noção por ele aplicada não se restringe a instrumentos, estratégias e tecnologias de mídia.
Também não se deve confundir midiatização com a ideia presente na Figura 1, que
retrata um pensamento bastante comum nos estudos de comunicação que dominaram o século
passado (especialmente os que se baseavam nas teorias frankfurtianas): uma grande mídia
manipulando a sociedade e definindo os modos de pensar e agir a partir das ideologias
dominantes. Definitivamente, midiatização não é isso. E vale lembrar que, mesmo sendo
conhecido o poder de influência das mídias sobre seus públicos, é cada vez mais evidente o
papel da recepção no processo de construção das mensagens, uma questão que tem sido
debatida há anos pelos estudos culturais, por exemplo.
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Figura 1: Mosaico formado a partir de várias ilustrações que remetem à ideia de uma
sociedade manipulada pela mídia.

Fontes (listadas em sentido horário): Blog Comunicacaoemmassa.wordpress, Blog da Ligia Deslandes,
evolves.blogspot, Blog Apocalipseverdadetotal.blogspot, Blog Bbento.blogspot.

O fenômeno também não corresponde ao uso cada vez maior e mais frequente dos
meios de comunicação pelas instituições sociais e pelos indivíduos, ou seja, não diz respeito
ao processo pelo qual a sociedade está ficando cada vez mais dependente dos dispositivos
midiáticos e seus processos. Como ressalta Hjarvard (2014, p. 37): “A midiatização como
processo é dependente da proliferação e uso crescente da mídia na sociedade moderna, mas as
várias mudanças que ela provoca não devem ser entendidas como um simples processo linear
estimulado por uma presença sempre maior da mídia”.
Assim, não basta apenas olhar para um indivíduo que não se desgruda de seu celular
(onde estão concentradas as redes sociais nas quais ele tem perfil, seus e-mails, seus contatos
virtuais, os aplicativos de acesso aos bancos etc.) e dizer que ele é o retrato fiel de um homem
midiatizado. Apesar de essa dependência ser um elemento extremamente importante no
processo de midiatização, ela corresponde apenas a um pedaço do todo.
Portanto, analisar o contexto de midiatização que hoje define a vida social requer um
olhar que vá além dos efeitos, que evite enxergar os meios de comunicação apenas como
instrumentos de controle e manipulação, e que perceba, na relação entre mídia e sociedade,
mais do que resultados quantitativos. Dessa forma, para desfazer equívocos e evitar
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interpretações reducionistas, é importante ter em mente a ideia em que se baseou Durkheim
(1996, p. VIII) ao se propor a identificar a estrutura básica da vida religiosa:
Toda vez, portanto, que empreendemos explicar uma coisa humana, tomada num
momento determinado do tempo - quer se trate de uma crença religiosa, de uma
regra moral, de um preceito jurídico, de uma técnica estética ou de um regime
econômico -, é preciso começar por remontar à sua forma mais simples e primitiva,
procurar explicar os caracteres através dos quais ela se define nesse período de sua
existência, fazendo ver, depois, de que maneira ela gradativamente se desenvolveu e
complicou, de que maneira tornou-se o que é no momento considerado.

Como esta pesquisa não está situada somente no contexto da midiatização, vale
ressaltar que aqui serão seguidos os conselhos de Durkheim, conquanto seja preservada a
objetividade deste estudo. Por isso, a partir de Hjarvard (2012), tentar-se-á contextualizar
historicamente a participação que a mídia teve em algumas importantes mudanças da vida
social, de forma a esclarecer a realidade que se tem hoje, tendo em vista, no entanto, que serão
abordados apenas os pontos desse percurso que forem mais relevantes para a análise em
questão.

2.2 UM POUCO DE HISTÓRIA

Tendo em vista algumas das formas mais primitivas dos meios de comunicação, vale
um breve retorno ao século XV, quando surgiu a imprensa. Segundo Thompson (apud
HJARVARD, 2012, p. 58), foi a partir dessa inovação tecnológica que os meios de
comunicação de massa (livros, jornais, revistas etc.) se firmaram como uma força
fundamental para o desenvolvimento da sociedade, ampliando de maneira extremamente
significativa as possibilidades de interação entre distâncias e alcançando um número cada vez
maior de pessoas.
Hjarvard (2012, p. 70) explica que, nessa época, a maioria das pessoas vivia em
pequenas vilas e tinha suas vidas determinadas pelo contexto em que nasciam. Mas, com a
formação das nações estatais, foram surgindo cada vez mais instituições que se
desmembravam da ideia de um papel indiferenciado e único para cuidarem de aspectos
específicos da vida.
E, nesse processo, os meios de comunicação tiveram um papel fundamental, pois,
facilitando e agilizando a comunicação entre as distâncias, possibilitaram que as atividades
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fossem retiradas de seu contexto local e pudessem ser realocadas nas mãos dos novos fóruns
especializados

que,

então,

teriam

condições

de

atender

tanto

nacional

quanto

internacionalmente. Junto a isso, Hjarvard (2012, p. 70) destaca outras contribuições: “[...]
livros e periódicos ajudaram a lançar as bases para a expansão da ciência e da tecnologia,
jornais ajudaram a criar uma esfera pública política democrática, e a literatura e revistas
populares contribuíram para o desenvolvimento de uma esfera pública cultural”. Nesse
sentido, as mídias tiveram uma participação extremamente importante na modernização da
sociedade.
Porém, o autor ressalta que, nesse período, as mídias nasciam a serviço das
instituições. Por exemplo, os campos da ciência, da política, da jurisprudência etc., todos
tinham seus canais de comunicação e sobre eles exerciam controle. Foi somente com o
surgimento do rádio, na década de 1920, que a mídia começou a se dirigir a um público mais
abrangente e generalizado e, assim, passou a atuar mais em favor das demandas e interesses
da sociedade como um todo (HJARVARD, 2013, p. 24).
Seguindo um caminho semelhante, a mídia impressa adotou a concepção de omnibus
(para todos) e passou a tratar tanto de interesses especiais quanto de assuntos relacionados a
instituições sociais variadas (política, artes, família, dentre outros) sob uma perspectiva mais
comum e voltada ao interesse coletivo. Segundo Hjarvard (2013, p. 24), uma vez que os
jornais deixaram de ser instrumentos de interesses particulares e começaram a direcionar seus
esforços para sempre oferecer algo que falasse com todo mundo, os meios de comunicação
passaram a ser percebidos pela sociedade como instituições culturais. Assim, deram passos
valorosos e definitivos rumo à sua independência em relação às demais instituições .
Em seguida, com a profissionalização das atividades de comunicação (ex: surgimento
do curso de jornalismo), a criação dos códigos de conduta e demais regulamentações, a mídia
finalmente conquistou sua autonomia, mas ainda preservando seu status de instituição a
serviço de todos.
Contudo, nas décadas de 1980 e 1990, em função de uma série de mudanças sociais,
políticas e econômicas que aconteceram especialmente na Europa, os meios de comunicação,
antes tão pautados pelos interesses sociais, passaram a se orientar com muito mais força pelos
interesses do mercado. Assim, novamente reenquadraram suas funções, só que, dessa vez,
concentrando seus esforços em seus próprios públicos e usuários, e tendo a demanda de
mercado e o poder de compra como suas principais fontes de orientação (HJARVARD, 2012,
p. 73). Com isso, afastaram-se da noção de instituição cultural (bem como de suas finalidades)
para assumirem o status próprio de instituições de mídia.
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Essa mudança, no entanto, não quer dizer que a mídia passou a ser regida apenas pela
lógica do mercado, abandonando seus propósitos sociais e coletivos. Como ressalta Hjarvard
(2012, p.73):
Os meios de comunicação proporcionam fóruns de comunicação tanto privada como
pública, dos quais outras instituições dependem para sua comunicação com o
público e com outras instituições e para sua comunicação interna. [...] Sim, os meios
de comunicação vendem produtos aos consumidores, mas também prestam serviço
aos seus públicos e usuários, tanto como público geral quanto como indivíduos
pertencentes a contextos institucionais específicos.

E, para o autor (2012, p. 73), esse caráter dual da mídia, de atuar de maneira
autônoma, atenta às necessidades e interesses de seu próprio público, mas, ao mesmo tempo,
preservando as funções de bem comum que haviam inspirado seu desenvolvimento, foi
justamente o fator que deu a ela uma importância central para a sociedade.
Ou seja, apesar de terem “rompido com as operações de outras instituições”
(HJARVARD, 2012, p.73), os meios de comunicação não se retiraram dessas instituições,
pelo contrário, prosseguiram oferecendo cada vez mais possibilidades de interação e se
tornando cada vez mais integrados às suas rotinas. Assim, “a mídia se tornou onipresente em
quase todas as esferas da sociedade” (HJARVARD, 2014, p. 30) e, como resultado desse
crescente envolvimento, mais e mais mudanças sociais foram surgindo.
Observando as últimas décadas do século XX, os meios de comunicação ampliaram
consideravelmente sua capacidade de transcender as fronteiras, o que tornou possível o
processo de globalização que colocou o mundo todo em interação constante, fazendo circular
culturas, conhecimentos, valores, sentidos, dentre outros, a grande aldeia global tratada por
McLuhan (2007). Essa foi uma transformação que impactou tanto a vida do homem,
principalmente com a chegada das mídias digitais que chega a ser difícil para o indivíduo
contemporâneo imaginar como seria a vida se as sociedades se desconectassem umas das
outras e se ele próprio perdesse o poder de agir além do espaço e do tempo, como se vê na
ilustração a seguir:

57

Figura 2: A vida no contexto da mídia

Fonte: Blog Gizmodo Brasil.

Poderiam ser citados ainda muitos outros avanços que a humanidade só conheceu a
partir da atuação das mídias, mas, além de não ser intuito deste trabalho esgotar os motivos
pelos quais os meios de comunicação se tornaram tão vitais para a sociedade, considera-se
que não é preciso muito para perceber o quão embebida de mídia está hoje a vida humana.
Basta que o leitor dê uma olhada a sua volta e perceba as evidências que estão em seu
ambiente. Ou, então, pense rapidamente nas atividades que desempenhou no dia de ontem,
identificando a quantidade de vezes em que algum meio de comunicação esteve envolvido no
processo.
Fato é que “as mídias tornaram-se ferramentas indispensáveis para a interação social
dentro de instituições, entre instituições e na sociedade como um todo” (HJARVARD, 2014,
p. 41). Além disso, se tornaram elementos fundamentais na execução de diversas operações
de nosso dia a dia, operações estas que organizam a vida social.
E, uma vez que as pessoas e instituições começam a não mais funcionar sem a
presença dos dispositivos e processos midiáticos, naturalmente, elas passam a se comportar à
maneira da mídia, a pensar segundo as lógicas da mídia e a perceber tudo a sua volta com
olhos de mídia etc. Nisso consiste o processo de midiatização pelo qual passa a sociedade
contemporânea, um movimento “segundo o qual as instituições sociais e culturais e os modos
de interação são alterados como consequência do crescimento da influência dos meios de
comunicação” (HJARVARD, 2012, p. 66).
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Mas, para que a argumentação que aqui está sendo trabalhada se torne um pouco mais
clara, serão percorridas as ideias já defendidos por alguns autores, que ajudarão a entender o
processo de midiatização de maneira mais ampla e consistente.

2.3 O HOMEM MIDIATIZADO

Figura 3: O homem e as redes sociais

Fonte: Blog Benetton Comunicação.

De início, a midiatização da sociedade pode ser assimilada a partir dos conceitos de
Berge, citado por Martino (2012a, p. 224), que a explica como um processo pelo qual a mídia
deixa de atuar apenas como instrumento e passa a ser formadora da estrutura social. Em
outras palavras, a vida social passa a ser operacionalizada sob os moldes da mídia. A essa
proposição Borelli (2010a, p. 16) acrescenta algumas questões práticas:
Em função dessas operações sociotécnicas, temporalidades e espacialidades são
transformadas. Novas comunidades são geradas e esses agrupamentos são
perpassados por lógicas midiáticas: o imediatismo, o fragmento, a interconexão
entre distintas linguagens, a dramatização, a audiovisualidade, a lógica do
espetáculo – formatado para ser consumido.
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Sodré (2002, p. 25) vai mais adiante e afirma que há na contemporaneidade um quarto
bios, ou seja, um quarto “âmbito onde se desenrola a existência humana”. Para ele, além dos
três gêneros de existência definidos por Aristóteles (367 AC - 347 DC) – “bios theoretikos
(vida contemplativa), bios politikos (vida política) e bios apolaustikus (vida prazerosa, vida
do corpo)”, há ainda o bios midiático, uma nova forma de vida estruturada e agendada 5 pela
mídia.
Sob uma perspectiva um pouco diferente, porém não contradizendo os argumentos de
Sodré, Gomes (2007, p. 7) afirma que a partir da midiatização surge uma nova “ecologia
comunicacional”, um novo modo de ser num mundo “glo(tri)balizado”, em que as fronteiras e
papéis se misturam, perdem a definição de seus contornos: “Agora existe um teatro de arena,
onde não mais se fala de palco e de platéia, pois é impossível pensar uma realidade sem palco,
uma vez que ele abarcou tudo. As pessoas não distinguem mais a sua vida separada do palco,
sem ele. Se um aspecto ou fato não é midiatizado, parece não existir”. Ideia semelhante
encontra-se na figura a seguir:
Figura 4: Presença virtual como sinônimo de existência.

Fonte: Blog Leitura Interativa.
5

Sodré (2002, p. 27) aplica o conceito de agenda setting tão explorado nos estudos de jornalismo. Sobre a
terminologia, ele explica que “agendar é organizar a pauta de assuntos suscetíveis de serem levados em conta
individual ou coletivamente”. Em se tratando de midiatização, o autor defende que a mídia estrutura percepções
e cognições, influencia na construção de afetos, significados, costumes etc. Isso, para Sodré, é uma forma de
agendamento, pois é a partir do direcionamento e também dos filtros midiáticos que o homem se porta no
mundo.
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Em se tratando das redes sociais, as palavras de Gomes (2007) fazem ainda mais
sentido. Para o homem midiatizado, não basta assistir ao vivo um jogo do Brasil em plena
Copa do Mundo. Viver a experiência no estádio pode ser algo marcante, inesquecível, mas
perde seu brilho se não puder ser compartilhado. O ápice é poder falar disso nas redes sociais,
publicar uma foto no Instagram e no Facebook dando provas do ocorrido e atribuindo sentidos
à experiência. E vale lembrar que a postagem deve acontecer, preferencialmente, de maneira
instantânea, como se o indivíduo transformasse sua própria vida nas tão valorizadas
programações ao vivo que se tem na TV.
Em seguida, vem a ansiedade pelos comentários, os compartilhamentos, a quantidade
de curtidas que tornarão o fato (mais) relevante ou não. Quão frustrante é para o sujeito
contemporâneo compartilhar uma experiência memorável em seus perfis pessoais e não ter os
aplausos e suspiros esperados, não contar com a imediata reação de um fã encantado com a
vida do ídolo. O fato acaba deixando de ter a importância que antes havia sido atribuída pelo
próprio indivíduo. Não sendo significante aos olhos midiáticos, perde o seu valor.
Sem dúvida, é preciso reconhecer que não é o processo de midiatização que desperta
no homem a necessidade de compartilhar suas experiências. Como já apontaram tantos
pensadores como Aristóteles (367 AC - 347 DC), o viver em sociedade é algo natural no
homem e, consequentemente, a necessidade de dividir, compartilhar. Porém, no contexto de
midiatização, essa necessidade ganha uma amplitude muito maior, tanto em termos de espaço
(chegar mais e mais longe), quanto em termos de tempo (chegar mais e mais rapidamente).
Além disso, cada vez mais, o homem midiatizado projeta sua própria vida como um produto
de mídia.
Em suma, não basta viver, é preciso comunicar que viveu e dizer isso de uma forma
que, ao adentrar o mundo das mídias pessoais, se torne um fato noticiável ou uma peça
cultural digna de admiração. É sob essa perspectiva que Martin-Barbero (1995) define a mídia
como um fenômeno cultural e antropológico, o meio pelo qual os indivíduos têm constituídos
os sentidos da vida.
Já Sodré (2002, p. 25) aborda o fenômeno do ponto de vista da linguagem. Para ele,
“há muito tempo se sabe que a linguagem não é apenas designativa, mas principalmente
produtora da realidade”. Nesse sentido, ele trata a mídia como uma “técnica política de
linguagem”, que intervém na consciência humana e, assim, requalifica a vida social.
Dessa forma, é possível perceber que as dinâmicas e atividades da mídia passaram a
ocupar tanto espaço na vida do homem, participando de tantos momentos de seu dia a dia, que
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o sujeito contemporâneo naturalmente passou a assimilar o mundo sob a mesma ótica da
instantaneidade das notícias e a concorrência pelos furos de reportagem; do fascínio pela
novidade, que rapidamente se torna obsoleta; das alegrias e dramas dos personagens das
novelas que se misturam ao cotidiano das pessoas e viram assunto do dia; da áurea de
glamour construída em torno da vida dos famosos; dos programas de entretenimento e a
performance de seus apresentadores; dentre tantos outros referenciais. Sendo, ainda,
doutrinado a perceber o tempo como sinônimo de dinheiro, incorporando a dinâmica do
consumo e aplicando a noção de mercadoria não somente a coisas, mas também a pessoas.
A partir do momento que a Internet, então, entrou em campo, fazendo o homem
penetrar ainda mais no universo da mídia e ser por ela penetrado, ficou difícil até mesmo
perceber a influência dos meios de comunicação sobre a vida social, já que um novo homem
havia se formado. Homem esse que já parece ter vindo com código de barras, se comunicando
em bytes, tendo seu corpo projetado em imagem digital e transmitido via satélite, estando o
tempo todo conectado, com transmissão ao vivo, recebendo a informação e sendo a própria
informação etc. Enfim, tratar dessa influência nos dias atuais é quase como abordar os efeitos
provocados pela água sobre uma porção de terra totalmente submersa num rio.
Vê-se, portanto, que as mudanças provocadas pelos médiums da contemporaneidade
não transformaram somente os modos de transmissão de mensagem, tampouco se restringem
à forma como o homem utiliza e se relaciona com a mídia. Reconfiguraram a maneira como o
homem se orienta no mundo como um todo: novas possibilidades e experiências humanas,
novos tipos de relacionamento, novas dinâmicas de trocas culturais, novos intercâmbios e
interações sociais e, sobretudo, novos sentidos.
Assim, apesar das diferentes nuances teóricas dos autores acima mencionados, parece
ser consensual a ideia de que a forma de vida característica da atualidade tem suas estruturas e
moldes configurados à maneira da mídia. Contudo, essa constatação não encerra as discussões
a respeito deste tema, pois importa saber onde é que se encontra a religião nesse contexto.
Seria esse bios midiático (SODRÉ, 2002) um gênero de existência tão modificado que
teria finalmente provocado a “mudança de espécie” que Berger (2000, p. 20) argumentou
como necessária para que o homem deixasse de ser naturalmente inclinado à religião? Ou não,
da mesma forma como resistiu à modernidade se racionalizando, estaria, agora, a religião
também ajustada às novas experiências, processos, atividades e sentidos que se dão neste
entrelaçamento da vida social com as mídias? São as questões que serão esclarecidas a seguir.
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2.4 RELIGIOSIDADE MIDIATIZADA

De início, é possível notar que as religiões ainda se mantêm vivas, algumas,
especificamente, com expressivos sinais de crescimento. Aliás, se, como afirmou Debray
(1993), o homem contemporâneo só percebe como verdadeiro aquilo que aparece na TV, ou
melhor, aquilo que se mostra através da mídia, então pode-se dizer que algumas religiões
específicas nunca foram tão verdadeiras como agora.
Em se tratando de Brasil, por exemplo, basta um simples zapear pelos canais de TV
aberta para que as temáticas religiosas sejam rapidamente identificadas. Também não são
poucas as igrejas que possuem programas no rádio e na televisão, além dos sites, blogs, perfis
no Twitter, Facebook e Instagram. Outras ainda são proprietárias de gravadoras, editoras,
emissoras de rádio e TV, como é o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, que além da
Rede Record de Televisão é dona de um verdadeiro império midiático.
Contudo, analisar esse fenômeno observando apenas o uso que as instituições
religiosas fazem dos meios de comunicação é insuficiente para compreender sua real
importância para a vida social, como já havia sido identificado por Martín-Barbero ainda no
começo da década de 1990, quando a relação das igrejas com os meios de comunicação se
manifestava em proporções muito menores que as que se tem hoje.
E aqui, vale enfatizar, fala-se em termos de proporção. Este texto não ignora o fato de
que as igrejas pentecostais brasileiras, por exemplo, já faziam uso dos meios de comunicação
ainda nas primeiras décadas do século passado. Contudo, considera-se a maneira como mídia
e religião se relacionam hoje muito mais intensa e significativa do que o que se via na época
em que o autor publicou seu estudo.
Retomando, então, as ideias de Martín-Barbero (1995), é preciso ter em mente que o
processo que hoje também tem definido o campo religioso, o processo de midiatização, não se
limita ao uso que as instituições religiosas fazem da mídia para ampliarem o alcance de sua
voz. Ou seja, no caso das igrejas eletrônicas6, não se trata apenas da veiculação via rádio, TV
ou Internet do sermão que é pregado no culto. Diz respeito às novas experiências e práticas
religiosas que são configuradas a partir das dinâmicas, sistemas e lógicas midiáticas. Isso
significa que, da mesma forma como a vida adquire novos sentidos para o homem a partir de
6

O termo igreja eletrônica foi introduzido pelo teólogo e cientista social Hugo Assmann em 1980, em um
estudo que analisou a presença de grupos religiosos nos meios de comunicação. Apesar dos desdobramentos e
das atualizações teóricas que foram feitas desde então, a pesquisa continua sendo considerada um dos principais
registros sobre a forma como o processo se efetivou nos Estados Unidos e na América Latina.
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sua relação com a mídia e que esses sentidos se traduzem em novos hábitos, práticas e
costumes, a vida religiosa, nesse contexto, também se materializa com os mesmos traços de
mídia.
Em termos práticos, o autor cita o exemplo de uma igreja que opera num formato
bastante midiatizado. Descrevendo uma cerimônia de culto habitual, ele destaca, dentre outros
fatores, que a maneira como o pastor se comunica com os fiéis tem características típicas de
um apresentador de TV interagindo com o auditório. Assim, analisando as novas vivências
que são possibilitadas ao sujeito através da mídia, ele defende que o meio assume um papel
importante no contato religioso, na celebração, se tornando uma mediação fundamental da
experiência religiosa (MARTÍN-BARBERO, 1995).
Este é um posicionamento compartilhado por Pedro Gilberto Gomes, que, apesar de
reconhecer que ainda é difícil definir que tipo de religião se tem a partir da mídia, defende que
já é possível identificar que a experiência religiosa acontece de maneira descompromissada,
como outro consumo qualquer, uma religião à la carte, que se articula com base nas
preferências do próprio religioso (PREVEDELLO, 2010). Dessa forma, “como os papéis, as
pertinências, as referências e os pertencimentos se deslocam, o indivíduo fica cada vez mais o
único responsável por, de acordo com seu gosto, sua conveniência e sua consciência, juntar as
partes e costurar seu próprio sistema simbólico” (MOREIRA, 2008, p. 75).
Essa nova dinâmica pode ser compreendida a partir de uma exemplificação citada por
Gomes: “No momento em que o site coloca e partilha a missa, posicionando o sermão de um
lado, o evangelho do outro, a entrada, essas coisas, ele possibilita que você faça suas próprias
combinações” (PREVEDELLO, 2010).
Contudo, o autor explica que esse alto grau de autonomia e personalização,
inevitavelmente, leva a um tipo de religiosidade solitária. Poder exercer o consumo religioso
de sua própria casa, por exemplo, é para o indivíduo uma situação cômoda. Ele não precisa se
deslocar ao templo, não precisa conviver com outras pessoas e, nesse encontro, correr o risco
de ter sua conduta criticada e contestada. Afinal, se algo não lhe agradar, basta mudar de
canal, sair da Internet, deixar o Twitter etc. (PREVEDELLO, 2010) – um importante sinal de
que nem mesmo o sagrado tem conseguido romper com o individualismo dos tempos atuais.
Assim, não são apenas novas espacialidades e temporalidades que surgem nesse
contexto secularizado e de midiatização. Para Gomes (2007), está se criando um novo
ambiente na sociedade e um outro tipo de comunidade, diferente da “comunidade de presença
e participação” à qual se está acostumado nos tradicionais moldes de vida religiosa. Assim,
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tem-se um novo tipo de participação, um novo tipo de presença, um “novo modo de se fazer
religião, pertencer à religião”.
No próximo capítulo, serão abordados exemplos práticos de como esse processo tem
se concretizado no contexto religioso brasileiro, identificando as diferentes maneiras que
instituições e fiéis têm vivenciado as experiências religiosas a partir do processo de
midiatização. Por agora, essa discussão irá se ater à descrição até aqui trabalhada e também
permanecer nos limites da ideia defendida por Hjarvard (2008, p. 11), de que, visto que a
mídia se tornou uma instituição social independente, outras instituições passaram a ficar cada
vez mais dependentes da mídia para interagirem umas com as outras e também com a
sociedade como um todo.
Assim, importa saber que, nesse processo de midiatização, a religião tem sido cada vez
mais sucumbida pela lógica da mídia, "tanto em termos de regulação institucional, quanto no
que diz respeito a conteúdos simbólicos e práticas individuais”7 (HJARVARD, 2008, p. 11).
Além disso, é importante ter em mente que, como consequência do processo de
secularização, no mundo em que se vive, há uma ressignificação do sagrado, como sustenta
Martino (2012a), e esee tem se apresentado cada vez mais misturado ao profano.
Dessa forma, o autor (2012a) defende que o indivíduo religioso midiatizado não
desvincula sua vida religiosa de sua vida cotidiana – algo semelhante ao que Weber (2003)
identificou na ética protestante, contudo, com sentidos e propósitos bem mais voltados para o
indivíduo. Com isso, o fiel espera receber a mensagem religiosa no mesmo contexto em que
recebe outras mensagens de sua vida em sociedade.
Faz mais sentido para o religioso da era da midiatização encontrar elementos
religiosos em seu contexto de trabalho, em suas reuniões sociais, em suas atividades de lazer e
entretenimento (etc.), do que ter sua vivência religiosa restrita somente aos locais de culto.
Entretanto, nesse ambiente repleto de novos cruzamentos, não é apenas a religião midiatizada
que possibilita ao homem experiências religiosas e promove a catequização de seus valores.
Como afirma Moreira (2008, p. 73),
Hoje são principalmente o cinema, a TV e a literatura as instâncias que se
encarregaram da socialização religiosa; sempre dentro de seus cânones, sua
linguagem estética e seus interesses. Religião e motivos religiosos se deslocam e se
mesclam com espetáculo midiático, entretenimento, diversão, lazer.

7

Tradução livre.
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Esse, inclusive, foi um dos principais pontos abordados por Hjarvard ao discutir o
processo de midiatização. Para ele (2008, p. 9), há uma presença cada vez maior de temáticas
religiosas nos meios de comunicação, tendo, inclusive, um volume considerável de conteúdos
atrelados ao sobrenatural. Segundo aponta, isso até poderia parecer como uma negação de que
o processo de secularização seja o ápice da modernidade e as mídias estariam devolvendo ao
mundo o encantamento (idem, p. 10).
Consequentemente, esse fenômeno poderia ser interpretado como uma tendência
crescente rumo à de-secularização ou ressacralização da sociedade moderna em que
tendências seculares estão sendo gradualmente substituídas ou pelo menos desafiadas pelo
ressurgimento do Cristianismo, do Islamismo e de novas formas midiatizadas de religião.
Contudo, apesar do reaparecimento da religião na agenda da mídia, o autor defende que ainda
é possível perceber uma forte tendência rumo à secularização da sociedade.
Isso é possível perceber tanto em algumas características encontradas na religiosidade
midiatizada, o que será tratado no capítulo seguinte, como também na forma como a religião
tem sido expressa por meio da mídia. Nesse sentido, Hjarvard (2008, p. 12) chama a atenção
para o fato de que a maior parte das representações religiosas que aparecem na mídia não são
originárias das religiões institucionalizadas, como, por exemplo, os programas veiculados por
igrejas que locam espaços na TV, mas são produzidas e editadas pelos meios de comunicação
e distribuídas por meio de gêneros como: notícias, documentários, comédia, drama,
entretenimento etc.
E, como são os próprios meios os produtores e distribuidores desses conteúdos
religiosos, inevitavelmente, eles misturam o que Hjarvard (2008) chama de instituição
institucionalizada – a religião em seus moldes tradicionais – com outros elementos espirituais
construídos sob novas perspectivas. Assim, a mídia se torna distribuidora do que o autor
(idem, p. 12) define como religião banal (ou banalizada) e que pode, por isso, servir como
fonte de encantamento.
E, aqui, vale ressaltar: o autor utiliza o termo banal não para se referir a elementos
religiosos menos importantes ou menos relevantes, mas sim elementos que não estão
enquadrados nos moldes tradicionalmente reconhecidos como religiosos, mas que, ainda
assim, desempenham papéis religiosos ou, ao menos, fornecem sentidos religiosos. Por outro
lado, esse mesmo processo que apresenta um religioso reformulado, de certa maneira,
profaniza os elementos originalmente sagrados.
Assim, vê-se que são muitas as novas configurações que surgem a partir da relação
entre mídia e religião, o que faz perceber que

“[...] a midiatização da religião trouxe
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alterações não apenas para as dinâmicas do campo religioso, mas introduziu novos fatores nas
dinâmicas internas do campo da comunicação” (MARTINO, 2012a, p. 229).
Nesse sentido, outro fenômeno que se torna cada vez mais perceptível é a presença de
conteúdos religiosos na TV aberta secular, que é o universo explorado por este estudo. Nesse
caso, trata-se, especificamente, da presença evangélica na Rede Globo, o que será explicado
de forma mais detalhada no decorrer deste texto. Antes, porém, é importante que seja traçado
um perfil mais claro desse público, identificando quem são os evangélicos que estão sendo
abordados nesta discussão.
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CAPÍTULO 3

OS EVANGÉLICOS BRASILEIROS

Nesse ponto, convém retomar algumas dos conceitos até aqui trabalhados. No início
deste texto, foram vistas as principais mudanças socioculturais deixadas de herança pela era
moderna que provocaram importantes fissuras na relação do homem com a religião.
Entretanto, essas mudanças, que estão diretamente ligadas aos processos de secularização e
desencantamento do mundo, não tornaram o homem menos religioso, mas sim, deram a ele
mais autonomia para fazer suas próprias escolhas, inclusive religiosas, e também fizeram
surgir uma forma de vida religiosa mais orientada pela razão.
No capítulo seguinte, foram discutidas as consequências do processo de midiatização
da sociedade, outro importante processo de mudança sociocultural (ainda em curso) que
despertou no homem uma nova maneira de perceber as coisas à sua volta e de se colocar no
mundo. Uma nova forma de existência que se constitui e se legitima a partir das lógicas da
mídia.
Nesse contexto, surgiu um novo modo de se fazer religião, pertencer à religião, que
assumiu novas configurações a partir de parâmetros da mídia (do imediatismo, da
espetacularização, das múltiplas combinações ao sabor do cliente, dentre outros). Além disso,
por meio das constantes misturas, a própria mídia deixou-se relacionar com a religião apenas
possibilitando a circulação de bens e serviços religiosos. E, assim, se tornou, ela própria,
produtora de religião.
Agora, convém direcionar este estudo para o contexto brasileiro, de forma a perceber
de maneira prática as ideias até aqui discutidas. Dessa forma, vale observar que, no Brasil do
século XXI, se tem um grupo religioso que tem dado o que falar são os evangélicos. Eles
podem não ser a maioria, já que 57% da população ainda se declaram católicos
(DATAFOLHA, 2013). Porém, dentre as mais diversas manifestações religiosas encontradas
hoje no País, eles apresentam o crescimento mais significativo dos últimos dez anos: 61%, de
acordo com o Censo 2010. Além disso, sua presença no espaço público tem se tornado cada
vez mais expressiva, provocando importantes mudanças no cenário econômico, político,
social e, de forma mais específica (considerando os fins deste estudo), na mídia.
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Essas conquistas, no entanto, não são por acaso. Refletem uma trajetória complexa de
uma identidade que por muitos anos foi marcada pelo conservadorismo e pela reclusão, muito
distante do que se encontra na atualidade. Mas, compreender o “crente” de agora é também
olhar para o “crente” de antes e saber as referências que, de alguma forma, permanecem no
imaginário coletivo da sociedade brasileira, simbologias que os novos evangélicos se
empenham em apagar, ou, utilizando uma linguagem mais contemporânea, deletar. Portanto,
convém aqui uma breve contextualização a respeito dos tempos passados.

3.1 A CULTURA DO NÃO

Uma das características mais marcantes das religiões cristãs que nasceram no contexto
europeu é a negação das culturas populares, consideradas profanas. Manter-se afastado do
mundo e próximo do sagrado era estar longe das danças e bebedices tão presentes nas festas
populares e também de todas as demais manifestações culturais que pudessem remeter ao
prazer pelo corpo.
Nas terras brasileiras, o cristianismo se instalou de uma maneira um pouco diferente.
Junto aos colonizadores vieram as missões católicas, que mantinham estreitas relações com o
Estado e eram responsáveis pelo aculturamento dos povos nativos. À medida que os
imigrantes europeus aqui se firmavam, se misturavam e davam início às comunidades
brasileiras propriamente ditas, com elas nasciam também as igrejas católicas.
Assim, na formação do Brasil, o catequismo católico teve uma forte presença no
cotidiano das comunidades, especialmente até o século XIX, quando essa deixou de ser a
religião oficial do Estado. Então, muitas expressões culturais desse período já surgiram sob a
influência do catolicismo e seus ritos. Além disso, diferentemente da realidade europeia, ao
invés de condenar as festas populares, a Igreja acabou santificando muitas delas e
incorporando essas festividades ao calendário religioso. Portanto, durante mais de
quatrocentos anos, o catolicismo brasileiro se manteve bem próximo da cultura popular.
Já com o protestantismo, a realidade foi outra. Os missionários protestantes que aqui
chegaram, na segunda metade do século XIV, além de se manifestarem totalmente contrários
ao catolicismo, “[...] desqualificaram as expressões religiosas nativas bem como as diversas
manifestações culturais nacionais, ambas estreitamente vinculadas e interpretadas como atraso
e paganismo” (CUNHA, 2007, p. 36).
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Assim, sendo o país de maioria católica, os protestantes ou “crentes”, como eram
conhecidos, foram vistos durante muito tempo como um grupo careta, fechado, que se
mantinha separado do mundo e totalmente afastado do dia a dia em comunidade. Eram
conhecidos especialmente por suas privações. Essa foi a realidade das primeiras gerações do
protestantismo histórico (luteranos, presbiterianos, batistas, anglicanos, adventistas e
metodistas), e o contexto em que tve início o pentecostalismo brasileiro.
Esse último, composto, inicialmente, pelas igrejas Congregação Cristã no Brasil
(fundada em 1910) e a Assembleia de Deus (organizada em 1911), estabeleceu uma lista de
proibições ainda mais extensa e rígida que os “crentes” das demais linhas protestantes.
Extremamente sectária e pautada pela rejeição ao mundo, com grande expectativa pela volta
de Cristo, essa primeira formação do pentecostalismo foi classificada como Primeira Onda
(MARIANO, 1999, p. 29), marcada pela ênfase no dom de línguas (glossolalia) como
evidência do batismo no Espírito Santo, ou seja, a prova mais concreta que estabelecia a
distinção entre um salvo e um não salvo.
Os pentecostais da Segunda Onda (MARIANO, 1999, p. 30), que começaram a surgir
a partir da década de 1950, têm como alguns de seus principais representantes a Igreja do
Evangelho Quadrangular, a Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo e a Igreja
Pentecostal Deus é Amor. Essas são denominações que nasceram junto à Cruzada Nacional de
Evangelização, primeiro grande movimento evangelístico protestante que revolucionou o
evangelismo pentecostal, inaugurando o uso do rádio nessas igrejas e os cultos em locais
públicos.
Apesar de ainda manter um código extremamente rígido de usos e costumes e de
preservar a crença na salvação futura como maior tesouro a ser perseguido, o pentecostalismo
da Segunda Onda, desde o seu início, lançou mão de dispositivos midiáticos para a pregação
do evangelho, influenciado pelos televangelistas que já se destacavam nos Estados Unidos e
alcançavam multidões. Além disso, em sua doutrina havia menos ênfase nos dons do Espírito
Santo.
Entretanto, mesmo apresentando práticas mais modernas (em função do uso dos meios
de comunicação), as igrejas da segunda geração de pentecostais8 continuaram reforçando a
imagem do “crente” quadrado, carregado de nãos e de visual extremamente conservador. E,
8

O pentecostalismo da Segunda Onda não substituiu o primeiro, apenas trouxe novas denominações que, por
apresentarem características bem distintas do pentecostalismo clássico, acabaram sendo agrupadas pelos
pesquisadores sob essa classificação. As igrejas da Primeira Onda, vale ressaltar, continuaram existindo.
Também é importante mencionar que a divisão do pentecostalismo em ondas não é unanimidade entre os
estudiosos, mas, foi adotada neste texto (que não tem a intenção de se aprofundar no tema) por ser uma
classificação muito comum e também de fácil entendimento.
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como os pentecostais rapidamente se tornaram o grupo protestante mais numeroso do Brasil,
essa era a associação mais comum que se fazia ao evangélico brasileiro.
Mariano (1999, p. 116), inclusive, comenta que nos círculos sociais, havia uma clara
identificação de quem eram os pentecostais (leia-se, “crentes”), pois, a partir do momento que
um indivíduo se convertia, esse passava por uma grande mudança de comportamento,
assumindo uma série de restrições de usos e costumes e se limitando ao convívio social de sua
comunidade religiosa.
Não muito tempo atrás, por exemplo, algumas dessas denominações mantinham regras
bastante rígidas quanto à apresentação visual dos fiéis. As mulheres deveriam usar somente
saias ou vestidos compridos, blusas sem decote, cabelos longos, nenhuma maquiagem e, além
disso, não podiam pintar as unhas e sequer depilar os pelos. Aos homens, era restrito o uso de
calças e camisas sociais e, sendo possível, trajados de terno e gravata. Cabelo comprido e
brincos, jamais!
Os “crentes” (aqui fazendo referência não somente aos pentecostais) não frequentavam
festas, pois não lhes era permitido dançar nem consumir bebida alcoólica, apenas o cálice da
Santa Ceia. Nas escolas, as crianças não participavam de quadrilhas, pela forte presença dos
elementos católicos vinculados à tradição. Muitos “crentes” deixavam até de comparecer a
batizados e casamentos, se esses fossem realizados em igrejas católicas, tamanha oposição aos
preceitos e valores atrelados ao catolicismo.
Participar do Carnaval, um dos principais símbolos da cultura brasileira, era o mesmo
que estar longe de Deus, entregue ao mundo. A festa da carne, como até hoje é chamada
(pelos evangélicos), sempre foi a mais condenada pelos “crentes”, principalmente pelo seu
grande apelo sexual. E, em se tratando de entretenimento e diversão, aos fiéis de muitas
igrejas pentecostais era proibido, inclusive, possuir um aparelho televisivo, por ser este
considerado instrumento do diabo.
Assim foram vistos os evangélicos durante a maior parte do século XX. Contudo,
Mariano (1999, p. 148) comenta que a partir da década de 1970, com a revolução cultural, as
promessas da sociedade de consumo, os serviços de crédito e os sedutores apelos da indústria
da moda, do lazer e do entretenimento, ou o pentecostalismo se mantinha fechado para o
mundo, “aumentando sua defasagem em relação à sociedade e aos interesses ideais e
materiais dos crentes, ou fazia concessões”.
Nesse contexto, algumas lideranças pentecostais começaram a ajustar o discurso e as
práticas de suas igrejas, dando início a um processo de acomodação ao mundo que foi a porta
de entrada para o neopentecostalismo. Então, a partir da década de 1980, o Brasil viu surgir
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um novo tipo de “crente” que rapidamente tomou força e mudou a cara dos evangélicos no
País. Trata-se dos neopentecostais9, grupo religioso em que está focado este estudo.
De início, vale a pena atentar para um importante detalhe apontado por Mariano
(1999, p. 149): as lideranças que estiveram à frente das primeiras igrejas neopentecostais
viveram sua adolescência em plena revolução cultural, ou seja, traziam na formação de seu
caráter a completa aversão ao conservadorismo e à tradição. Então, se o contexto de
acomodação ao mundo e dessectarização já se fazia presente entre os antecessores
pentecostais, nada mais natural que as igrejas fundadas por esses rebeldes adolescentes se
vissem totalmente libertas do tradicionalismo de outrora.
Mas, a nova teologia e os novos hábitos introduzidos por esses jovens pastores
evangélicos vão muito além do processo de liberalização dos costumes. Por isso, vale a pena
conhecer um pouco mais sobre os princípios que compõem a fé neopentecostal e que
favorecem a relação tão próxima desse grupo religioso com a mídia.

3.2 MAIS QUE VENCEDORES

Um dos elementos mais observados por Weber (2003) ao analisar as mudanças
proporcionadas pela Reforma Protestante foi a associação da racionalidade ao Cristianismo.
Ao invés do olhar mágico e supersticioso, concentrado apenas na salvação futura, o cristão
reformado adquire um olhar racional, prático, voltado para uma vida religiosa diária,
consciente de que já poderia desfrutar a graça divina durante sua vida terrena, sem depender
da Igreja para ter acesso a essa graça.
Também passa a perceber as coisas mais simples de seu cotidiano como instrumentos
de glorificação. Assim, deixa de enxergar o trabalho como algo mundano, entendendo, ao
contrário, que ao exercer seu ofício de forma dedicada, ética e prudente, estaria cumprindo
seu chamado e atribuindo glória ao nome de Deus. Essa visão coloca o cristão da Reforma
trabalhando em favor do progresso, do crescimento nos negócios e sendo vigilante com sua
conduta, afinal, não estando mais nas mãos da Igreja o perdão de seus pecados, fica sob sua
responsabilidade manter-se santificado e, assim, próximo de Deus.

9

Segundo a definição de Refkalefsky (2012, p. 33), “o ‘neo’ se refere à forma de ser pentecostal, e não ao tempo
em que surgiu a Igreja”.
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De certa maneira, o novo tipo de pentecostalismo surgido na década de 198010 retoma
parte desse pensamento protestante ao se apoiar em dois de seus mais importantes princípios.
O primeiro deles é a ideia de que para andar com Deus não é preciso afastar-se do mundo. A
doutrina neopentecostal libertou o “crente” de sua reclusão social, de forma semelhante ao
que a Reforma possibilitou aos cristãos ao “abrir os portões do monastério” (WEBER, 2003)
e introduzir a concepção de santidade vivenciada no cotidiano.
Para os “novos crentes”, é lícito viver um estilo de vida parecido com o de um
incrédulo, ouvindo o mesmo tipo de música, vestindo o mesmo tipo de roupa, tendo práticas
de lazer e consumo também parecidas. O que legaliza sua inserção no mundo e ainda mantém
sua filiação ao sagrado é justamente o segundo princípio que aponta para as raízes
protestantes: o entendimento de que a vida do cristão deve servir para a glória de Deus – Soli
Deo Gloria.
Então, não só é permitido como é bom ouvir rap de rua, se esse rap falar de Deus e
sua honra. Também não há nada de mal em comprar (ou almejar) o carro do ano. Pelo
contrário, se esse carro servir de testemunho da bênção de Deus sobre a vida do cristão, ele é
instrumento de glorificação e, portanto, santificado está.
Esses valores são expressos com frequência no discurso dos neopentecostais, como é
possível observar na fala de Ana Paula Valadão11, uma das principais representantes da
música gospel da atualidade que, em entrevista ao site Jovem X, falou sobre o sucesso de seu
trabalho (SCARAMAL, 2013):
Ao mesmo tempo em que é uma responsabilidade muito grande é um privilégio.
Então são dois sentimentos, aquela alegria de fazer a obra do Senhor, de ter sido
escolhida por Deus e também o peso da responsabilidade. Ter multidões te ouvindo
é algo muito sério, então minha oração é sempre que o Senhor me prepare, me
capacite, e meu coração esteja rendido a Ele pra que eu seja esse canal, esse
instrumento para que a mensagem dEle seja transmitida muito mais que o meu
nome, muito mais que a nossa fama, mas sim a fama de Jesus. É isso que eu
acredito que é o mais importante que eu possa transmitir (termos destacados pela
autora deste texto).

10

As primeiras igrejas neopentecostais surgiram, na verdade, no fim da década de 1970, como a precursora
Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 1977. Contudo, foi somente na década seguinte que o
neopentecostalismo se firmou como um novo movimento pentecostal. Por isso está sendo atribuído à década de
1980 seu surgimento.
11
Ana Paula Valadão é líder do Ministério Diante do Trono, grupo brasileiro de música cristã contemporânea
congregacional da Igreja Batista da Lagoinha (uma das igrejas neopentecostais com atuação mais expressiva no
País). A banda já gravou diversos títulos e possui mais de dez milhões de álbuns vendidos, segundo informações
da revista eletrônica Veja BH, disponível em: http://vejabh.abril.com.br/edicoes/lider-grupo-diante-trono-anapaula-valadao-tornou-se-cantora-mais-famosa-música-evangelica-744634.shtml.
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Vê-se, portanto, que o propósito do ministério de Valadão, segundo a própria cantora,
culmina na glória de Deus. Em entrevista ao mesmo site, Pregador Luo, outro grande nome do
segmento gospel, falou sobre suas parcerias com cantores do meio secular (SANTOS, 2013):
Quando gravo com algum artista que não tem a mesma religião que eu, é isso que
creio estar exercendo, amor incondicional. [...] Esses convites acontecem devido à
credibilidade e respeito que alcancei com meu trabalho ao longo dos mais de 20
anos que estou no hip-hop. Não sou visto como um rapper gospel, mas como um
artista que faz bem feito aquilo que se propôs a fazer.

Nessa declaração, Luo também se mostra bastante consciente de sua vocação, que não
se confina aos limites do sagrado. O cantor ainda chama a atenção para a postura inadequada
daqueles que se mantêm reclusos aos portões do monastério:
A igreja e, principalmente, os ministros de louvor abordam pouco os fatos cotidianos
da sociedade. A música gospel e até as pregações se limitaram muito, não traçam um
paralelo com a atual situação do mundo, é como se ainda vivêssemos na época AC.
Por isso escolhi compor de outra forma.

Apesar de essas declarações apontarem para a essência do discurso protestante,
algumas questões sutis, porém elementares, estabelecem consideráveis diferenças entre a
maneira como o protestantismo da Reforma trabalhou esses princípios e a forma como o
neopentecostalismo os aplica nos dias de hoje.
Nos tempos de Lutero e Calvino, principais nomes entre os reformadores, importava
esclarecer que a vida cristã não estava desassociada das atividades rotineiras. O trabalho
exercido pelo homem fora confiado pelo próprio Deus e para a glória Dele deveria ser
exercido com excelência, sendo incentivado, inclusive, o progresso e o crescimento nos
negócios. Nesse ponto estava centrada a ideia de vocação: de que o cristão deveria ser
dedicado e responsável para com os seus deveres mundanos, não fazendo apenas o mínimo
necessário, mas buscando sempre o melhor resultado de suas ações.
Nesse sentido, a relação com o dinheiro deixa de ser vista como pecaminosa e o lucro
passa a ser encarado como a consequência natural (e desejável) de uma vida de retidão e
empenho. Como explicou Weber (2003, p. 132), prosperar financeiramente proporcionava ao
burguês protestante a consciência de estar na plenitude da graça de Deus, desde que sua
conduta moral estivesse intacta e fosse inquestionável o uso que ele fizesse da riqueza.
Contudo, para o cristão da Reforma, a salvação futura permanecia como o bem mais
precioso a ser perseguido, por mais consciente que ele estivesse de suas responsabilidades
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para com o mundo e suas instituições, e mesmo sabendo que ele já poderia usufruir as
promessas divinas ainda em vida.
Havia um claro entendimento de que em honra ao nome de Deus, era preciso ser
excelente aqui e agora, tanto nas grandes ocupações quanto nas circunstâncias mais triviais do
cotidiano, mas o alvo não se limitava ao tempo presente, pelo contrário, visava o porvir.
Então, o eleito deveria manter uma autovigilância constante em relação às consequências
éticas de sua conduta.
Quanto ao dinheiro, ainda que houvesse uma justificativa moral para o lucro, ele
jamais deveria ser usado para gozar prazeres mundanos. A luta contra a carne, os impulsos
naturais e os apelos do mundo continuavam a orientar as atitudes e escolhas do “crente”. Por
isso, o cristão deveria usar com sobriedade a riqueza conquistada, evitando o consumo
supérfluo, poupando o excedente, reinvestindo no crescimento dos negócios e enxergando
esses recursos como instrumento de glorificação a Deus (WEBER, 2003).
Vale lembrar que tanto para o pentecostalismo de Primeira Onda quanto para o de
Segunda Onda, a salvação futura constituía o tesouro mais almejado pelo cristão e nela estava
depositada sua esperança. Mariano (1999, p. 148) comenta que essa era uma das principais
razões pelas quais o mundo era tão desvalorizado pelos “crentes”. Negar este mundo e a si
mesmo era a única forma de resistir às tentações e garantir a salvação que se concretizaria
após a morte.
Além disso, desconsiderando as razões espirituais e os processos mágicos de
conversão, é possível identificar que a promessa da salvação futura encontrava terreno fértil
entre os pobres e marginalizados que, sem qualquer possibilidade de mudança, depositavam
sua esperança no mundo reservado aos salvos, onde não haveria tristeza, pobreza, nem
qualquer privação que trouxesse sofrimento. Sob essa perspectiva, viveram os pentecostais
durante as primeiras décadas de pentecostalismo.
Já na doutrina neopentecostal, o cristão é chamado para uma vida de vitória, uma vida
de prosperidade que em muitos momentos parece estar focada no bem-estar do próprio
homem. Seus defensores acreditam que “a expiação do Cordeiro libertou os homens da
escravidão ao Diabo e das maldições da miséria, da enfermidade, nesta vida, e da segunda
morte, no além” (MARIANO, 1999, p. 160).
Assim, os “crentes” de agora continuam ansiando pela salvação futura (apesar da
pouca referência ao tema nos púlpitos neopentecostais) mas já não entendem mais que, para
isso, precisam levar uma vida inteira de sacrifícios. Querem (e demandam) desfrutar as
bênçãos aqui na terra, ao invés de apenas aguardarem o gozo na vida eterna. A percepção de
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renúncia foi substituída pela visão de herança, como frequentemente se ouve dos
neopentecostais: “somos herdeiros de Deus, a nós é reservada uma vida em abundância.
Devemos tomar posse das promessas de Deus, prosperar, crescer, viver como filhos do Rei!”
(frase escrita pela própria autora deste texto, que apenas a usou como forma de representar um
discurso comum dos neopentecostais).
Exemplo desse viés teológico encontra-se no evento Herdeira, uma conferência
promovida anualmente pela Igreja Comunidade Internacional da Zona Sul, que reúne milhares
de mulheres desde 2002. Em uma matéria que noticiou a 12ª edição do evento (MEDEIROS,
2013), alguns dos depoimentos e participações relatados merecem destaque:
A convidada contou um pouco dos traumas sofridos na infância, quando foi rejeitada
pelos pais, e ministrou uma palavra de superação, força e fé. Ela aproveitou para
testemunhar a cura de um câncer de tipo raro que teve no ano passado.
“Herdeira é um evento para todas as mulheres que a cada dia lutam e conquistam seu
espaço. Este é o novo século, uma nova visão e o tempo de Deus para nossas vidas”,
afirmou a pastora Juçara, anfitriã do evento.
“Me sinto honrada em poder participar pela segunda vez deste grandioso evento.
Somos herdeiras de Deus, que nos livra dos vales e nos leva a lugares altos”, disse a
cantora Bruna Karla.
O pastor Marco Antônio Peixoto trouxe uma palavra de fé e ousadia para as
mulheres que estavam no ginásio. Ele usou o texto de Marcos 5:29-34 na pregação e
declarou “a tua fé vai te levar a um futuro novo”.

Percebe-se, nos trechos mencionados, a ênfase na confissão positiva, no novo tempo
de Deus vivido no presente. Um tempo de cura, de lugares altos, fé e superação. Não se fala
sobre pecado e arrependimento, tampouco se aborda o caminho estreito, o sacrifício e a
autonegação.
A mensagem da cruz perde lugar para a mensagem do crente vitorioso em Cristo
Jesus, reflexo do que Mariano (1999, p. 158) identificou como a grande inversão de valores
promovida pela doutrina neopentecostal: uma teologia que enfatiza “quase que
exclusivamente o retorno da fé nesta vida, pouco versando acerca da mais grandiosa promessa
das religiões de salvação: a redenção após a morte”.
Essa quebra de paradigma ganhou força e justificativa a partir da Teologia da
Prosperidade, que se caracteriza principalmente pela “interpretação de que o ‘crente’ tem
direito – adquirido por meio da busca da santidade e da comunhão com Deus – a gozar uma
vida de tranquilidade e conforto neste mundo” (CUNHA, 2007, p. 182).
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Em suma, nas pregações neopentecostais se enfatiza que, no plano espiritual, Deus já
cumpriu todas as suas promessas em Cristo, já deu ao homem todas as condições possíveis de
reestabelecer com Ele o relacionamento pleno, quebrado em Adão e Eva. Já foi concedido por
Deus tudo que é necessário para se desfrutar as bênçãos que estão reservadas a seus filhos. Ele
não precisa cumprir mais nada.
Também não é necessário que venha Dele qualquer iniciativa de vencer o mal
provocado pela ação do maligno na vida do homem. A iniciativa de mudança, de salvação, de
prosperidade, de cura, de libertação, deve vir do cristão, que deve tomar posse de seus
direitos divinos, declarando, com fé, aquilo que necessita e deseja receber. Uma vez que ele
toma consciência do que está à sua disposição, basta querer, crer e determinar essa bênção
sobre sua vida. Isso, é claro, sendo obediente à Palavra e, principalmente, sendo fiel na
entrega dos dízimos e ofertas (MARIANO, 1999).
Cunha (2007, p. 182) explica que é como se o cristão estabelecesse um contrato com
Deus. O “crente” se compromete a andar nos Seus caminhos e obedecer à Sua Palavra e Deus,
em contrapartida, lhe proporciona uma vida abençoada, com saúde, o sustento garantido, e
acesso aos prazeres que o consumo pode lhe proporcionar.
Nesse sentido, essa nova forma de teologia, conhecida como Teologia da
Prosperidade, trouxe todas as justificativas necessárias para os “crentes” abastados
multiplicarem ainda mais suas riquezas, retirando a concepção de pecado que antes estava tão
atrelada ao dinheiro. Também foi o encaixe perfeito para os sonhos de consumo das camadas
mais pobres e a esperança de uma vida melhor.
A riqueza passou a ser encarada como sinal de bênção. E isso faz perceber que,
mesmo com todas as chancelas espirituais, o neopentecostalismo representa uma forma de
vida religiosa que não escapa ao processo de secularização da sociedade contemporânea,
percebido, nas igrejas evangélicas, na presença cada vez menor do sectarismo, como explica
Mariano (1999, p. 149): “[...] a Teologia da Prosperidade veio coroar e impulsionar a
incipiente tendência de acomodação ao mundo de várias igrejas pentecostais aos valores e
interesses do ‘mundo’, isto é, à sociedade de consumo”.
Para o autor (1999, p. 149), é justamente nessa relação com a riqueza que se
estabelecem algumas das principais distinções entre a teologia interpretada pelos
reformadores e a interpretação teológica dada pelo neopentecostalismo. Dessa forma, tem-se,
de um lado, a figura do servo dedicado e fiel, que multiplica os talentos recebidos aguardando
a volta do seu senhor, ou seja, a imagem descrita na parábola dos dez talentos (BÍBLIA DE
ESTUDO DE GENEBRA, 1999, p. 1136).
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Esse é o cristão sóbrio, dedicado e zeloso, que não se retira do mundo, mas também
não se mistura. Esforça-se para evitar o consumo supérfluo e o desperdício de tempo.
Reconhece sua condição de pecador, mas também enxerga a cruz. Sua maior luta: a própria
carne. Tem sua vida constantemente guiada pela reflexão, a fim de manter-se santo perante as
leis de Deus, confirmando seu estado de eleição e graça. Trabalha para aumentar a glória de
seu Senhor sobre a terra (sua vocação), ansiando pelo retorno de Cristo e a salvação futura.
Para esse cristão, o enriquecimento vem como uma consequência natural da
racionalização metódica de sua conduta. Vale, porém, ressaltar que o objetivo é glorificar a
Deus, e não constituir riqueza. Mesmo que ela sirva para atestar o estado de graça do “crente”,
ela não é o objetivo final.
De forma análoga, pode-se pensar em um atleta se preparando para uma maratona
extremamente difícil e importante. Após longos meses de treinamento, uma rigorosa
disciplina alimentar e um severo plano de exercícios, esse atleta naturalmente vê seu corpo
transformado em um padrão de força, agilidade, resistência e beleza que excede a muitos.
Contudo, por mais que esse corpo sirva para comprovar o grande esforço e dedicação
do atleta, e mesmo que esse resultado lhe traga satisfação pessoal e a certeza de estar no
caminho certo, não é o corpo o alvo, e sim conquistar o pódio da maratona. Como afirmou o
apóstolo Paulo na carta aos Filipenses (Bíblia de Estudo de Genebra, 1999, p.1417): “prossigo
para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”, o que, segundo as
notas de estudo da referência bíblica citada neste texto, significa a vida na glória.
Do outro lado, na teologia neopentecostal, tem-se a figura do filho do Rei, aquele para
quem estão reservadas bênçãos sem medida, uma vida de glória, saúde, alegria e
prosperidade. Apoiado em princípios bíblicos como os de Romanos 8, vs. 12-39 (BÍBLIA DE
ESTUDO DE GENEBRA, 1999, p. 1130-1131), esse novo “crente” entende que deixou sua
condição de escravo e agora é mais que vencedor, em Cristo Jesus.
Chamado para uma “vida em abundância”, esse é o cristão de discurso ousado e
destemido, que profetiza, quebra barreiras, reivindica seus direitos e acredita ter recebido do
próprio Deus poder para alcançar degraus cada vez mais altos e influenciar sua nação. Sua
maior luta: contra o Diabo e suas potestades, que, para ele, desviam seu olhar das promessas
do Altíssimo e o impedem de gozar as melhores primícias. Anseia pela graça de Deus em sua
plenitude e enxerga os bens materiais como resultado de sua fé, obediência e fidelidade.
Nesse sentido, prosperar financeiramente se torna um objetivo bastante louvável e uma
forma de testemunhar o poder divino. Mais ainda, é herança de Deus para os seus filhos,
portanto, um desejo santo. Com um pensamento totalmente oposto ao do cristianismo
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primitivo (e também das linhas pentecostais antecessoras), em que as pessoas aceitavam sua
condição social por entenderem que aquilo era a vontade de Deus para suas vidas, os
neopentecostais têm a convicção de que Deus só tem o melhor para aqueles que nele creem, e
esse melhor significa: saúde, alegria e prosperidade financeira.
Contudo, mesmo o discurso fazendo referência ao sagrado e sendo a prosperidade
tratada como sinal de graça, na opinião de Mariano (1999, p. 194), o que se vê na prática, são
motivações pessoais e inclinações humanas:
No neopentecostalismo, o crente não procura a riqueza para comprovar seu estado
de graça. Não se trata disso. Como todos os demais, crentes e incréus, ele quer
enriquecer para consumir e usufruir de suas posses nesse mundo. Sua motivação
consumista, notadamente mundana, foge totalmente ao espírito do protestantismo
ascético, sobretudo de vertente calvinista.

Nessa perspectiva, tomam corpo algumas das características que mais diferenciam os
“novos crentes” das demais linhas evangélicas, e revelam no neopentecostalismo uma forma
de vida religiosa altamente secularizada e voltada para o homem.
A preocupação com a salvação futura já não está entre as prioridades, pois as
promessas de Deus podem ser desfrutadas neste tempo. Para o “crente” fiel e obediente à
Palavra, não há limites. Por isso, é dever do cristão tomar posse de seus direitos e viver como
um vitorioso.
Afinal, se o Deus a quem serve é um Deus cuja vitória já está consumada, como pode
esse cristão viver na miséria, mergulhado no sofrimento? Como poderia o mundo entender a
lógica desse relacionamento? Se contentar com pouco é o mesmo que negar a grandiosidade
de Deus e rejeitar suas promessas. Ingratidão, falta de fé ou até mesmo um sinal de que esse
cristão ainda está preso às amarras do Diabo.
Dessa forma, é preciso estar com os olhos voltados sempre para o alto e estampar no
rosto a felicidade em Jesus. Os filhos do Rei não foram chamados para viverem escondidos,
de cara amarrada, com visual careta, “cinza”, sem poder dançar, ir ao cinema, se divertir. Eles
podem mais, sempre mais. Sua vocação é para tornar possíveis os grandes sonhos de Deus.
Na teologia neopentecostal, não faz sentido o cristão se fechar num mundo cheio de reservas e
restrições. É preciso ir às ruas, proclamar o evangelho e a vida abundante em Jesus.
Exemplos desse tipo de teologia estão por toda parte e podem ser encontrados por
meio de uma simples busca nos sites das igrejas neopentecostais, como da Bola de Neve
Church, que possui duzentas igrejas distribuídas em diversas partes do País e também em
Portugal (disponível em: http://www.boladeneve.com/). Com linguagem despojada e discurso
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nada conservador, a igreja possui programações adaptadas à cultura do jovem contemporâneo,
como o evento abaixo, divulgado em sua página no YouTube (disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=MMH3h9xxeqM):
Figura 5: Página de divulgação da Balada Zona Sul.

Texto publicado na página: A bola está em campo no Murumbi, vamos todos de verde e amarelo para a Balada
que promete abalar a zona sul! Aproveite e traga aquele seu amigo que curte música eletrônica, forró e outros
ritmos, que não perde uma boa partida de futebol e ama uma agitação! Vamos mostrar pra galera que sabemos
fazer festa! Vamos juntos adorar ao Senhor!
Fonte: Página da instituição no YouTube, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MMH3h9xxeqM.

Nesse trecho, percebe-se a tentativa de mostrar ao mundo um novo perfil de
evangélico, que curte o mesmo tipo de música, está inserido na cultura de sua geração e se
diverte da mesma maneira que um não “crente”, só que para Deus. Também é possível inferir
que um dos principais objetivos da balada gospel é, na verdade, angariar novos amigos
(adeptos) para a Bola de Neve Church.
Essa motivação, aliás, aparece nos mais diversos tipos de mensagens proferidas pelos
neopentecostais, especialmente quando alguma igreja dá razão de sua existência, apresenta
sua missão, seus valores etc. A seguir está um texto que ilustra essa forma de proselitismo tão
voltado para a multiplicação do “exército de vencedores”:
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Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um
ministro e cada casa uma extensão da igreja, conquistando, assim, a nossa geração
para Cristo, através das células que se multiplicam uma vez ao ano. Este é o nosso
slogan, a nossa declaração de propósito. (IGREJA VIDEIRA, Santos-SP, disponível
em: http://www.videirasantos.com.br/nossavisao.html)

Outro exemplo vem da Igreja Apostólica Fonte da Vida, importante nome entre as
igrejas neopentecostais, que teve início em Goiânia e hoje conta com unidades em catorze
estados brasileiros e nove países. Em seu site, encontra-se a seguinte declaração:
A Fonte é uma Igreja que vive a visão apostólica de influenciar esta geração a se
voltar completamente ao Senhor Jesus Cristo. [...] Para que isto seja possível, temos
profetizado que a Igreja, instrumento pelo qual o Reino de Deus se manifesta,
tomará posse de colunas principais que sustentam a sociedade: economia, educação,
política, justiça, entretenimento, comunicação, esporte e ação social. (IGREJA
APOSTÓLICA
FONTE
DA
VIDA,
Goiânia-GO,
disponível
em:
http://www.fontedavida.com.br/apresentacao/)

Tem-se, então, nas declarações dessas duas igrejas, algumas das principais
características do discurso triunfalista que define os neopentecostais: desejam conquistar a
nação e tornar cada vez mais numeroso o “exército de adoradores”, crendo que este alvo já foi
prometido pelo próprio Deus. Assim, basta tomarem posse da promessa.
Contudo, cabe aqui um parênteses que não pode ser ignorado. Nas entrelinhas do
discurso da Igreja Fonte da Vida, por exemplo, que demonstra o desejo de influenciar a nação,
fazendo com que cada vez mais pessoas sejam vencedoras em Cristo, é possível perceber de
forma explícita o projeto de poder da instituição: estar no controle de todas as instâncias da
vida social do brasileiro, objetivo que sobrepõe o propósito escatológico da igreja cristã (sua
finalidade), que é o de anunciar a volta de Cristo, preparando o povo de Deus para o
julgamento final, promovendo também a comunhão. E esse discurso da Fonte da Vida não é
uma exceção no cenário neopentecostal.
De volta à teologia praticada por esse grupo religioso, vale ressaltar que, na caminhada
rumo ao alvo de conquistar a nação, os neopentecostais entendem que viver de maneira
próspera, usufruindo os prazeres que estão à disposição do homem (e não contrariam a
Palavra de Deus) são uma forma de testemunhar a vida abundante em Jesus e, assim, atrair
mais pessoas a Cristo.
Para o “novo crente”, avesso à tradição conservadora de que o cristão nada pode,
desejar e declarar o progresso é um imperativo, pois o melhor sempre está por vir, para o
indivíduo e para toda a família cristã. Assim, conscientes de sua missão e das promessas que
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lhe são reservadas, os neopentecostais são ousados, estratégicos e não se intimidam diante do
jogo democrático. Transitam com facilidade nas mais diversas instâncias da vida secular,
talvez com a sensação de estarem blindados contra o mal (se estiverem firmes com o Senhor),
seguros de que algumas concessões são necessárias se a meta estiver nos patamares mais altos
decretados por Deus, afinal: os (santos) fins justificam os meios (profanos).
Dessa forma, a teologia neopentecostal encontrou no processo de midiatização da
sociedade a sintonia perfeita para impulsionar o crescimento desse grupo religioso.

3.3 OS EVANGÉLICOS E A MIDIATIZAÇÃO

Antes de ser descrita a relação dos neopentecostais com os meios de comunicação e os
processos da mídia, convém considerar outros fatores históricos que influenciaram a realidade
que se vê hoje. Assim, é importante ter em mente que um dos maiores influenciadores do
novo perfil de evangélico introduzido pelos neopentecostais foi o processo de transformação
da música evangélica, relatado por Cunha (2007).
Segundo a autora, até a primeira metade do século XX, a postura fechada e
conservadora dos “crentes” também influenciava a forma como esse grupo religioso lidava
com a música nos atos litúrgicos. Ao contrário da estratégia de Lutero que, durante a
Reforma, tornou mais acessíveis as canções utilizando melodias e ritmos já conhecidos, os
missionários protestantes já trouxeram consigo as canções estadunidenses e europeias, apenas
traduzindo e adaptando suas letras.
Eram os tradicionais hinos cristãos que, durante várias décadas, foram o único tipo de
música aceito dentro das igrejas protestantes históricas, preferencialmente, tocados nos
órgãos, pois os instrumentos populares também eram tidos como profanos. Esse mesmo
tradicionalismo se via entre os pentecostais da primeira geração.
Cunha (2007, p. 177) explica que a abertura para os novos ritmos começou somente
nos anos 1950 com o pentecostalismo da Segunda Onda, que já nasceu no Brasil
incorporando alguns costumes locais, inclusive ritmos populares, como o sertanejo. Nessa
mesma época, as protestantes históricas começaram a adotar os corinhos (marchas e baladas
românticas), trazidos pelas organizações paraeclesásticas estadunidenses.
Anos mais tarde, essas mesmas organizações introduziram o rock, um ritmo que gerou
muita resistência por parte das lideranças tradicionais, mas despertou grande atração na
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juventude. Junto com ele, começaram a ser admitidos (ainda com muita restrição) alguns
instrumentos que antes eram demonizados, como o violão, o teclado, a guitarra e a bateria.
Esse movimento se fortaleceu ainda mais na década de 1980, trazendo mais adeptos jovens
para as igrejas protestantes.
Além da abertura para os novos ritmos, as protestantes históricas passaram a oferecer
algumas opções de lazer e entretenimento sagrado: acampamentos, brincadeiras de roda,
competições esportivas etc. Atividades semelhantes a diversas práticas do mundo secular que
ocorriam, porém, dentro do espaço religioso. Segundo a mentalidade da época, essa era uma
forma de garantir que a juventude evangélica pudesse ter acesso à diversão sem se misturar
com o lazer “mundano”.
De volta à música, apesar da adoção dos novos elementos, Cunha (2007, p. 178)
destaca que a cultura absorvida pela cultura evangélica continuava sendo superior, enquanto
ritmos populares de origem indígena, africana ou que mantinham alguma relação com
expressões católico-romanas permaneciam marginalizadas. Ou seja, ritmos da rua como o hip
hop, o rap e o funk, e ritmos da cultura negra, como o axé baiano, eram considerados “do
mundo”, com quem a música evangélica jamais deveria se misturar.
Contudo, esse processo de renovação continuou, ganhando um expressivo salto na
década de 1990, denominado por Cunha (2007, p. 80) como a “explosão gospel”. De acordo
com a pesquisadora (2007, p. 83), esse movimento teve início com a Igreja Renascer em
Cristo (IRC) que realizava diversos eventos musicais públicos. Como esses eventos eram
voltados para a evangelização de grupos específicos, especialmente os marginalizados, era
preciso falar a linguagem do povo que, muitas vezes, não era encontrada dentro das igrejas.
Por isso, a estratégia utilizada para alcançar esse público foi adotar os ritmos populares.
Além da promoção dos megaeventos e do evangelismo voltado para jovens, a Igreja
Renascer realizava um grande investimento em mídia para disseminação da música
evangélica e também desenvolvia e comercializava uma série de produtos com a marca gospel
(que era de sua propriedade, inclusive).
Assim, com o pontapé dado pela IRC, que incentivou a formação de diversos grupos
com roupagem popular, “as igrejas, nos anos 90, assistiram ao surgimento de um número
extenso de grupos musicais de todos esses ritmos que não encontravam espaço no cenário
musical evangélico para apreciação e muito menos para uso litúrgico” (CUNHA, 2007, p.
101). Então, cresceram os shows e as rádios evangélicas, multiplicou-se a venda de CDs, os
grupos começaram a se apresentar em casas de show seculares sob os mesmos moldes dos
artistas comuns, ganharam seus fã-clubes e passaram a despertar o interesse da mídia secular.
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Naturalmente, as misturas vivenciadas por meio da música influenciaram outras
mudanças no modo de ser evangélico que, não mais fechado para a sociedade, também se
abriu pra o consumo. E, nesse processo, “Busca-se tornar visível o que está musicado: a ideia
de que não é porque se tem fé que se deve distanciar da moda, da tecnologia, da diversão”
(CUNHA, 2007, p. 162).
Com isso, a cultura gospel desfaz o clichê do evangélico careta e cheio de regras, e
apresenta à sociedade pessoas modernas, que andam na moda, ouvem música, frequentam
shoppings, consomem tecnologia e se divertem como os incrédulos, mas tendo em mente o
dever de preservar a pureza do corpo e a consciência de que tudo deve ser realizado em o
nome de Deus.
Do ponto de vista institucional, têm-se igrejas evangélicas antenadas que se mantêm
bem próximas do campo midiático e se comportam como verdadeiras empresas, buscando não
só se posicionar de maneira mais atual e relevante perante a sociedade, mas também
procurando firmar vínculos mais estreitos com seus fiéis que, a todo momento, são instigados
pelas mais diversas fontes produtoras de sentido.
Em termos práticos, pode-se tomar como referência a Igreja Sara Nossa Terra, liderada
pelo bispo Robson Rodovalho que, em entrevista à Folha (BERGAMO, 2013), diz ter
aplicado “um princípio de gestão moderno à sua igreja”. Com 22 anos de história, cerca de 1,3
milhões de membros e 1.058 igrejas localizadas no Brasil, nos Estados Unidos, em países da
América do Sul, da Europa e do Norte da África12, a Sara dispõe de uma ampla estrutura de
comunicação que, segundo informado em seu site (http://www.saranossaterra.com.br/
historia-da-sara/), tem como objetivo “estender a palavra de Deus aos seus milhares de
seguidores”.
Fato que chama atenção na frase utilizada pela própria igreja é a expressão
“seguidores”. Antes de serem fiéis, membros da igreja, irmãos em Cristo ou qualquer outro
título que remeta ao vínculo institucional de cunho religioso, essas pessoas são tratadas pela
Sara como “seguidores”, a mesma expressão utilizada pelas redes: Facebook, Twitter e
Instagram.
Mas, para uma instituição atuante nas redes sociais, que também possui TV, rádio,
editora, gravadora musical e um canal online que veicula diariamente uma série de conteúdos
audiovisuais, não é de se estranhar que a linguagem desses meios se faça presente no discurso
da igreja.
12

Esses dados correspondem à realidade de fevereiro de 2015 e foram informados pela própria igreja em seu
site: http://www.saranossaterra.com.br/historia-da-sara/.
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No site da Sara são disponibilizados vídeos, mensagens em MP3, notícias,
informações oficiais da igreja, dentre outros. O canal também permite que a pessoa assista ao
culto ao vivo, faça seu pedido de oração online e/ou se cadastre para receber mensagens
diárias em seu celular.
Os cultos são divulgados como eventos e diversas conferências e palestras são
realizadas dentro de salas de cinema, o que demonstra uma diálogo bastante natural entre as
práticas da igreja e as atividades de entretenimento do meio secular. Aliás, a própria figura de
seu principal líder, o Bispo Rodovalho, que também é cantor e realiza diversos shows ao
longo do ano, retrata bem esse intercâmbio entre os campos midiático e religioso.
Outra importante referência vem da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que,
além de ser uma das denominações neopentecostais mais numerosas do País, com atuação
também no exterior, é uma das mais midiáticas e também uma das pioneiras do processo de
midiatização pelo qual passam as igrejas evangélicas.
No site da IURD (http://www.universal.org/), o indivíduo que precisa de ajuda pode
registrar seu nome no “Livro de orações” para que a igreja ore por ele em momentos
específicos. Ou então, pode receber um atendimento ali mesmo, por meio do serviço “Pastor
online”, que funciona 24h por dia. Há ainda a “Caixa de promessas”, que disponibiliza, a cada
clique, uma mensagem de fé e reflexão para alimentar o espírito, e também a “Bíblia online”,
com mecanismo de busca que facilita a consulta e pesquisa do leitor virtual que deseja
simplesmente passear pelos textos ou, então, ter um encontro profundo com as Escrituras.
O site da Universal se assemelha a muitos portais de notícia e sites de entretenimento,
com conteúdo vasto e bastante interativo. Outra forte associação com o universo da mídia se
encontra na agenda de eventos da igreja, divulgada no site de forma semelhante à grade de
programação de uma TV. Aliás, como se pode notar na agenda semanal13 mostrada a seguir,
não faltam atrações no cronograma da Universal:

13

Esta era a agenda divulgada no site da IURD no início do mês de fevereiro de 2015.
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Figura 6: Parte da programação da segunda semana de fevereiro de 2015 da IURD, publicada
em seu site.

Fonte: Disponível em: http://www.universal.org/.

Além do portal, a IURD possui um verdadeiro arsenal midiático, como já mencionado
neste texto. Dona da Rede Record e de muitas outras redes de TV regionais, a Universal
também possui emissoras de rádio, um jornal impresso de circulação nacional (e distribuição
gratuita), produtoras, dentre outros.
Também pode ser mencionado o caso da Igreja Assembleia de Deus Online
(disponível em: http://www.assembleia.org.br/site/) que funciona exclusivamente pelo meio
digital. Ao explicar a finalidade de sua proposta inovadora, a igreja utiliza a seguinte
definição: “Este não é mais um site para divulgação de uma Igreja. Este site é um ambiente
santificado na Internet para oração, adoração, louvor, comunhão, amizade, profecia e de
ministração da poderosa Palavra de Deus para nossas vidas” (disponível em:
http://assembleia.org.br/historia/).
Assim, pelo site, o fiel pode assistir às pregações em vídeo, ouvir as mensagens em
MP3, participar dos cultos ao vivo, integrar o “Círculo de Oração” (rede de oração online),
receber atendimento pastoral e conversar com seus irmãos via chat. Fato interessante é que até
mesmo a Santa Ceia é ministrada pelo meio virtual. O fiel é orientado a preparar o pão e
vinho em sua própria casa e participar da ceia assistindo ao vivo a celebração.
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Vale lembrar que a denominação Assembleia de Deus, apesar de não corresponder a
apenas um sistema de governo e linha doutrinária, tem sua história ligada ao pentecostalismo
clássico, de práticas bastante tradicionais e conservadoras. Vê-se portanto, o poder de
influência do neopentecostalismo, que cria novas denominações, estabelece novas práticas,
introduz novas doutrinas etc., mas também se estende ao pentecostalismo antigo e o traz para
o contexto presente.
Exemplos como da Igreja Sara Nossa Terra, da Igreja Universal do Reino de Deus e da
Assembleia de Deus Online são encontrados em todo canto e se tornam cada vez mais comuns
entre as igrejas neopentecostais, cuja relação com os dispositivos midiátios e os meios de
comunicação segue os mesmos moldes das empresas seculares e se estrutura a partir da lógica
de consumo.
Algumas das mensagens veiculadas nos sites dessas igrejas, inclusive, publicadas em
forma de anúncio publicitário, evidenciam esse viés mercadológico, como é possível perceber
nas seguintes divulgações:
Figura 7: Banner rotativo publicado no site da IURD.

Fonte: Disponível em: http://blogs.universal.org/bispomacedo/.
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Figura 8: Agenda Luxo, produto da Igreja Sara Nossa Terra.

Fonte: Disponível em: http://www.saranossaterra.com.br/noticias/nao-perca-tempo-adquira-ja-a-sua-agendaluxo-2015/.

Dessa forma, ao transitarem pelo campo midiático de maneira cada vez mais
profissional e especializada, essas igrejas não só têm potencializado o poder de alcance de sua
mensagem, mas também têm dado ao homem religioso possibilidades cada vez mais amplas
de exercer sua religiosidade. Possibilidades essas que se tornam ainda mais relevantes uma
vez que se estruturam a partir das mesmas linguagens e práticas que orientam o dia a dia desse
homem contemporâneo. Portanto, tendo em vista que o indivíduo, hoje, se caracteriza por um
modo de vida midiatizado, pode-se dizer que o neopentecostalismo, de certa maneira,
sacralizou essa cultura.
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Entretanto, não se pretende, com isso, afirmar que os neopentecostais são o único
grupo religioso midiatizado, pelo contrário. É possível encontrar processos de midiatização
em diversos tipos de confissão religiosa. Também não é propósito desta argumentação dizer
que os neopentecostais são os únicos evangélicos midiatizados, pois há importantes
evidências de midiatização tanto entre os pentecostais tradicionais quanto entre os
protestantes históricos. Afinal, nenhum desses grupos está alheio às configurações do mundo
atual, nem vive de maneira reclusa a ponto de não ser influenciado por esse contexto
sociocultural.
O que almeja-se destacar, na verdade, é que as igrejas neopentecostais, por já terem
nascido em um contexto midiático e por sempre terem feito grandes investimentos em
recursos de mídia, se desenvolveram imersas nesse ambiente, um processo que, de forma
bastante natural, fez desse segmento religioso um grupo altamente midiatizado, se não o mais
midiatizado de todos. Além disso, “[...] talvez não seja errado afirmar, no caso brasileiro, que
algumas igrejas têm nas mídias não apenas um aliado na divulgação de sua mensagem, mas
quase sua própria razão de ser” (MARTINO, 2012a, p.220) .
Assim, recuperando as primeiras reflexões desenvolvidas neste texto, tem-se que,
durante algum tempo, na cultura ocidental, o homem caminhava junto à religião e era por ela
conduzido. Então, veio o processo de secularização e provocou alguns significativos abalos
no relacionamento entre eles, tornando o homem livre e dando a ele autonomia para escolher
seus próprios caminhos. Isso fez surgir no homem moderno a consciência de que poderia
encontrar respostas e sentidos tanto dentro quanto fora da religião e, até mesmo, os sentidos
que estivessem dentro da religião poderiam ser ressignificados. Com isso, diversas falas
religiosas passaram a não mais fazer sentido para ele.
Além disso, uma série de processos, ferramentas e atividades ligadas à mídia passou a
ocupar a maior parte do seu dia, mexendo não só com sua maneira de agir, mas também com
sua forma de pensar e, até mesmo, de sentir. Isso deu a ele cada vez mais autoridade, por um
lado, mas também o tornou mais dependente de uma lógica (e linguagem) que ele já não podia
mais identificar como não sendo a sua. Com isso, mudou também a sua forma de se relacionar
com a religião e de enxergar (ou não) relevância nela. Ainda assim, mesmo com todo o
empoderamento humano e com a forte influência do jeito de ser mídia, o mundo ainda
permaneceu religioso e algumas religiões, inclusive, nunca cresceram tanto como neste atual
contexto.
Há de se considerar que não é intenção deste estudo encontrar as razões pelas quais,
neste mundo secularizado e midiatizado, ainda há tantas evidências de religião, até porque
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esse é um assunto extremamente complexo e que há tempos tem dividido opiniões. Contudo,
vê-se que um dos segmentos religiosos que mais crescem na atualidade é justamente um dos
mais midiatizados e isso leva à percepção de que a maneira como a cultura contemporânea foi
absorvida por esse grupo está entre os principais motivos desse crescimento.
Essa é uma perspectiva que ajuda a entender o neopentecostalismo, uma ramificação
do protestantismo que se fez atual e relevante, assumindo uma roupagem secularizada e
traduzindo a vida cristã para a cultura midiática. Tendo na base de sua estrutura a Teologia da
Prosperidade, o neopentecostalismo proporcionou ao homem uma forma de vida religiosa
integrada ao seu contexto de vida secular e também compatível com seus anseios e
expectativas de consumo.
E, sob esse aspecto, convém considerar que essas expectativas de consumo não são
exclusividade dos neopentecostais, pelo contrário, refletem um contexto sociocultural muito
mais amplo, que tem a ver com a atual configuração da sociedade capitalista. Observando a
fase inicial do capitalismo, por exemplo, percebe-se que a visão de crescimento estava voltada
à acumulação de capital. E, como foi apontado por Weber (2003), uma das principais
consequências da aplicação da teologia reformada na vida cotidiana era justamente o acúmulo
de riquezas, uma vez que o cristão era incentivado a prosperar nos negócios como forma de
glorificar a Deus, devendo, porém, manter um procedimento sóbrio, evitando o desperdício e
o consumo supérfluo. Essa é uma das razões pelas quais o sociólogo atribuiu o surgimento do
“espírito do capitalismo” aos protestantes.
Já na atual configuração do capitalismo, se tem uma coisa que o capital não pode fazer
é ficar parado. Tem-se, na verdade, a visão de circular para multiplicar. Ou seja, já não faz
mais sentido o dinheiro guardado em cofre ou embaixo do colchão, pois esse, ao invés de
crescer, se desvaloriza. Então, se já não é mais tão vantajoso guardar, o que se faz é consumir.
Na sociedade contemporânea, é visto como próspero aquele que adquire cada vez mais.
Assim, apesar de não serem os neopentecostais os responsáveis por essa nova
perspectiva econômica, nota-se que eles a absorveram muito bem. Dessa forma, vê-se que,
mais uma vez, é possível encontrar em movimentos religiosos de raízes protestantes valores e
princípios que se encaixam com bastante naturalidade no modo de vida capitalista.
Tem-se, então, um grupo numeroso, atualizado, de práticas modernas, que se veste
com as roupas da moda, usufrui com liberdade muitos dos prazeres que o mundo pode lhe
proporcionar e, a todo momento, decreta pra si uma vida de vitória. Uma estratégia que deu
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certo e se traduz na multiplicação das igrejas evangélicas neopentecostais que se espalham
pelo País e exportam sua teologia e filosofia de vida a diversas nações do mundo14.
Mas, em se tratando do contexto local, os neopentecostais acreditam ter recebido do
próprio Deus o poder para conquistar o Brasil e, se o Brasil se faz e se vê através da mídia é
através da mídia que eles também chegam ao coração e à mente do País, ou melhor, “tomam
posse”. O entendimento é exatamente este: de reinvindicar aquilo que é seu por direito,
retomar o que durante séculos esteve sob o domínio do diabo.
Portanto, ao invés da vida reclusa dos “crentes” de antigamente, os neopentecostais se
colocam no palco, chamam a atenção pra si, estampam camisetas, realizam grandes passeatas,
fazem propaganda nas ruas, promovem festas, competições esportivas, concursos culturais e
premiações, lotam estádios com seus shows, adquirem emissoras de rádio, TV, revistas e
jornais de grande circulação, levam a programação religiosa para a televisão aberta, enfim,
lançam mão de todos os recursos necessários para alcançar o Brasil para Cristo. Eles estão na
mídia, eles fazem mídia e eles são mídia.
E, nos últimos anos, tem sido cada vez mais expressiva a participação desse grupo
religioso na TV aberta. E essa presença não diz respeito apenas à programação religiosa
veiculada nos espaços comprados pelas igrejas. Hoje, os evangélicos já circulam livremente
pela mídia secular, chegando a locais antes impensados, como a Rede Globo, assunto que será
tratado a seguir.
Contudo, para que a próxima etapa desta discussão seja iniciada com a visão correta, é
importante que seja considerada, ainda, outra importante consequência do processo de
midiatização da religião, apontada por Martino (2012b, p. 114-115). Segundo ele, essa
inserção no jogo da mídia não foi (nem tem sido) um processo gratuito para as religiões
midiáticas. Exigiu que elas passassem a articular com a “lógica de produção empresarial da
comunicação” (lembrando que mídia e mercado caminham juntos) que, em muitos aspectos,
foge aos propósitos da religião. Ou seja, exigiu que elas, enquanto sagrado, se dispusessem a
articular com lógicas, práticas e agentes do mundo capitalista (profano), não somente para
estarem no espaço público, mas para exercerem suas funções dentro dele, conquistarem novos
mercados, ampliarem seu campo de atuação etc.
E, por outro lado, ao absorverem elementos do sagrado como matéria prima para suas
produções, mesmo isso sendo feito sob a perspectiva da cultura, as mídias também tiveram
14

É importante ressaltar que o neopentecostalismo não surgiu no Brasil. Tem, na verdade, berço americano e
compõe o segmento religioso mais forte daquele país. Além disso, as igrejas neopentecostais americanas têm
ramificações em diversas partes do mundo. Porém, também é notável a força com que o neopentecostalismo
brasileiro também tem espalhado suas igrejas por outros países e continentes.
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que se submeter a uma série de articulações com o mundo religioso. Isso pode ser percebido
de maneira extremamente significativa na presença dos evangélicos em programas da Globo,
o que consiste no foco deste estudo e será tratado na segunda parte deste texto que está a
seguir.
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PARTE II

UM CASO PRÁTICO
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CAPÍTULO 4

OS EVANGÉLICOS E A GLOBO

Na primeira parte deste texto, foram discutidos os conceitos de diversos autores que
tratam das mudanças socioculturais que aconteceram nos últimos tempos e que ajudam a
entender como homem, mídia e religião se relacionam na atualidade. Também foi feita uma
breve contextualização sobre o grupo religioso que mais cresce no País e a maneira como suas
práticas e doutrinas colaboraram para que se estabelecesse um novo perfil de evangélico
brasileiro. Agora chegou o momento de tratar essas questões empiricamente, observando a
recente aproximação da Rede Globo com o mercado evangélico.

4.1 DE QUAIS EVANGÉLICOS ESTAMOS FALANDO

Antes de serem abordadas as questões relativas ao relacionamento entre a Globo e os
evangélicos, convém um breve (mas importante) esclarecimento: afinal, o grupo religioso de
que trata este estudo diz respeito aos evangélicos como um todo ou apenas ao segmento
neopentecostal? Na verdade, às duas coisas. É bem verdade que a igreja evangélica não
consiste em um grupo homogêneo, pelo contrário. As diferentes teologias e doutrinas que
existem nesse meio tornam os segmentos evangélicos bastante diversos entre si. E, quando se
fala em midiatização da religião, não há dúvida de que os neopentecostais destoam de todas as
demais correntes evangélicas, essa é a razão pela qual boa parte do último capítulo foi
dedicada a eles.
Entretanto, uma vez que os neopentecostais se colocam no espaço público, eles,
normalmente, não são identificados como neopentecostais, mas sim, evangélicos. Por isso,
mesmo que seja a teologia neopentecostal a responsável por impulsionar a criação de tantos
serviços e produtos gospel, o mercado consumidor que surge a partir disso é tido como o
mercado evangélico e não o mercado neopentecostal, até porque não são apenas os
neopentecostais os consumidores desse mercado.
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De igual modo, quando se pensa em público de mídia, ou seja, audiência, mesmo que
sejam os neopentecostais os que mais ocupam espaço na mídia, os que mais fazem uso de
recursos midiáticos e os que mais se comportam midiaticamente, não se fala em uma
audiência neopentecostal, mas sim de audiência evangélica.
O que está sendo apontado, então, é que a cultura neopentecostal é a maior
responsável pelas mudanças que são percebidas no perfil dos evangélicos brasileiros, na
maneira como eles atuam de modo mais integrado à sociedade (nos dias de hoje) e na forma
como eles se fazem cada vez mais presentes na mídia.
Segundo a perspectiva aqui adotada, não fosse essa abertura proporcionada pela
teologia neopentecostal e sua visão mercadológica de conquistar os principais campos de
poder da sociedade para, assim, alcançar mais vidas para o “exército de vencedores”, não se
estaria diante de tantos conteúdos evangélicos na programação da TV aberta secular e,
provavelmente, não se veria a Rede Globo também se abrindo para esse público, como será
tratado a seguir. Ainda assim, uma vez que eles se colocam na TV, mesmo que a maior parte
dos indivíduos que aparecem nos programas sejam de denominações neopentecostais, eles
são, antes de tudo, evangélicos, e dessa forma são percebidos pelo público em geral.

4.2 UM POUCO DO CONTEXTO DE ANTES

Até pouco tempo, a principal emissora televisiva do País era vista por muitos como
incentivadora do Catolicismo, como afirmaram Balloussier, Kachani e Roncaglia (2011). Ela
também se mostrava bem próxima à fé espírita, especialmente nos conteúdos de suas novelas.
Já com a igreja evangélica, no entanto, a rede nunca teve um relacionamento significativo e,
em diversas ocasiões, veiculou conteúdos com associações bastante negativas à imagem
desse público.
Na minissérie Decadência, por exemplo, exibida em setembro de 1995, o ator Edson
Celulari interpretava um pastor desonesto, que enriqueceu explorando a fé de seus seguidores.
Em suas pregações, Don Mariel, como era chamado o personagem, chegou a usar frases que
eram comumente ditas pelo bispo Edir Macedo, líder espiritual da Igreja Universal do Reino
de Deus.
Pouco antes da minissérie ir ao ar, a emissora havia veiculado uma reportagemdenúncia no Jornal Nacional, acusando o bispo Macedo de lavagem de dinheiro e
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enriquecimento ilícito com as arrecadações financeiras da igreja. Esse foi apenas o início de
um longo período veiculando denúncias contra Macedo.
A polêmica minissérie, na época, foi considerada uma provocação e também uma
blasfêmia contra a fé não só dos seguidores da Universal, mas também dos evangélicos como
um todo, ao mostrar, por exemplo, uma cena de sexo em que uma peça íntima era lançada
sobre a Bíblia.
Em 2002, as acusações se voltaram para os líderes da Igreja Renascer em Cristo, com
ampla cobertura pelos diversos telejornais e demais canais de notícia da Rede Globo. Durante
aproximadamente duas semanas, foram mostradas matérias que apontavam o desvio dos
fundos arrecadados pela igreja e pela fundação mantida pela mesma. Nesse período, nenhum
outro veículo dedicou tanta atenção a esses fatos como a Globo.
De volta à ficção, mais personagens com teor negativo. Na novela América, por
exemplo, televisionada em 2005, a atriz Juliana Paes representou Creuza, uma evangélica que
se vestia de forma recatada, posava de fiel e repreendia o comportamento das pessoas,
quando, na verdade, seduzia homens para grandes aventuras às escondidas.
Outro exemplo significativo foi da personagem Edivânia, interpretada por Susana
Ribeiro na novela Duas Caras, em 2008. Fanática religiosa e extremamente moralista,
Edivânia ficou marcada na trama por uma cena em que comandou uma tentativa de
linchamento a um triângulo amoroso da comunidade onde vivia, o que despertou fortes
críticas à Rede Globo e acusações de incitar o preconceito contra os evangélicos.
Em agosto do ano seguinte, uma série de novas acusações contra as lideranças da
Igreja Universal e os negócios da Rede Record ganharam destaque no jornalismo da Globo.
Borelli (2010b, p. 80), inclusive, explica que as denúncias levantadas pela emissora líder
deram início a um processo de vai e volta de acusações, no qual, “em determinados
momentos, a informação sobre os acontecimentos e o interesse público assumiram um papel
secundário”.
Nesse mesmo período, a Globo deu início às filmagens do seriado Ó Pai, Ó, que tinha
entre seus personagens um pastor que desviava o dízimo dos fiéis para benefício próprio. Ao
ser questionada, a emissora explicou que o roteiro havia sido escrito muito antes do “embate”
com a Record e que tudo não passava de uma coincidência (MAGENTA, 2009).
Mas, no mês seguinte, a representação negativa novamente se fez presente na narrativa
ficcional da Globo, dessa vez, na novela Paraíso: “Em uma cena, a beata Mariana, vivida por
Cássia Kiss, disse a padre Bento (Carlos Vereza) que ele deveria imitar esses telecultos e ser
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mais duro com os fiéis na hora da pregação. Assim, conseguiria arrecadar mais dinheiro para
a paróquia” (PEREIRA, 2009).
Assim, observa-se que não são poucos os casos em que estereótipos, falsidade,
fanatismo, enriquecimento ilícito e intolerância religiosa estiveram associados à figura do
evangélico que aparecia na Globo. E, apesar de alguns dos episódios citados estarem
relacionados aos confrontos Globo X IURD/Rede Record, o fato de dar tanta ênfase aos falsos
profetas e gastar pouco texto indicando um “bom samaritano” fez com que durante quase duas
décadas a emissora líder fosse vista por esse público como perseguidora dos evangélicos,
como se vê na fala do pastor Silas Malafaia, um dos principais nomes das lideranças
evangélicas do País: “foram anos ‘apanhando’ da rede” (BALLOUSSIER, KACHANI e
RONCAGLIA, 2011), ou então, como apontou o bispo Rodovalho, líder da Igreja Sara Nossa
Terra: "quando [a Globo] se lembrava de evangélicos, era sempre caricatura de outro mundo,
uma pessoa muito fanática, meio ET" (BERGAMO, 2013).
Dessa forma, não se pretende, aqui, afirmar que a emissora sempre abordou o
evangélico de maneira negativa. Não há, neste texto, dados suficientes que comprovam isso, e
também não é intenção deste estudo chegar a uma conclusão sobre esse assunto. Há somente
o intuito de apontar que, em função de episódios como esses acima, era comum que se
pensasse que os evangélicos não eram bem-vindos na Globo. Esse relacionamento, porém,
parece receber um tratamento diferente nos últimos anos. Pouco a pouco, a rede dá sinais de
que deseja se aproximar cada vez mais desse público.

4.3 EVIDÊNCIAS DE UMA APROXIMAÇÃO

Em meados de 2009, o telejornal de maior audiência do Brasil, o Jornal Nacional,
dedicou uma semana inteira exibindo uma série de reportagens mostrando o trabalho social de
algumas igrejas evangélicas, fato até então inédito no JN, que nos anos anteriores havia
noticiado diversos escândalos atrelados às lideranças neopentecostais.
Em junho do ano seguinte, o apresentador Fausto Silva, um dos principais
apresentadores da Rede Globo, levou ao palco do Domingão do Faustão duas das maiores
cantoras evangélicas do País: Aline Barros e Fernanda Brum. Essa foi a primeira participação
de artistas do meio gospel no programa, fato que se repetiu nesse mesmo ano e nos anos
seguintes, em outros programas da Globo.
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Em dezembro de 2011, outra grande novidade que, certamente, se revelou como um
dos episódios mais marcantes desse processo: a Rede Globo transmitiu em rede nacional o
especial Promessas, festival de música gospel que nasceu como primeira programação
exclusivamente evangélica da história da emissora.
Na ocasião, Balloussier, Kachani e Roncaglia (2011) definiram o evento como um fato
histórico: “Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou para a Globo e os
evangélicos” – fazendo referência a um tradicional jingle da emissora. Desde, então, o festival
tem acontecido anualmente, com edições nacionais e regionais.
No que diz respeito à representação evangélica na ficção, também podem ser
mostradas diferenças significativas. Em 2012, por exemplo, a novela que emplacou os
maiores índices de audiência dos últimos anos, Avenida Brasil15, contou com uma
personagem evangélica em seu enredo: Dolores Neiva, uma ex-atriz pornô que se tornara
evangélica e tentava reconquistar o filho que havia abandonado ainda criança. Nesse caso, a
personagem foi retratada de forma simpática, serena e era querida por todos a sua volta,
indicando uma possível tentativa de aproximação com o público.
Entretanto, dois episódios ao longo da trama que mostraram recaídas de Dolores,
causaram um efeito contrário ao (suposto) desejo de aproximação. No primeiro, a evangélica
que se dizia liberta do sexo impuro não resistiu às investidas do ex-marido e se deitou com
ele. Mas, em seguida, se arrependeu. No segundo, que aconteceu ao final da novela, possuída
por um espírito maligno, Dolores surpreende a todos com um striptease em sua festa de
casamento, deixando pra trás toda a imagem de nova vida que tentava construir.
As duas cenas foram seguidas de inúmeras manifestações dos evangélicos na rede,
especialmente a primeira. Na segunda, porém, alguns elementos chamaram a atenção na
contextualização religiosa do casamento: havia cartazes espalhados pelo salão identificando a
igreja à qual pertencia a evangélica Dolores: Igreja Esotérica do Sol Asteca. O sacerdote que
conduziu a cerimônia reverenciava o deus do sol. Também havia uma música misteriosa e um
pouco sombria ao fundo que em nada fazia referência às músicas encontradas nos templos
evangélicos.
Em suma, por mais fictícia que fosse a descrição, todo o composto se aproximava
muito mais de uma religião de movimento Nova Era do que de uma denominação evangélica.
E, pelo visto, foi exatamente esse o objetivo. Dias antes da cena ser veiculada, o jornalista
Daniel Ribeiro (2012) havia adiantado que a Globo queria evitar polêmica com os

15

A novela teve uma audiência média de 39 pontos, enquanto as quatro novelas sucessoras não passaram de 36.
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evangélicos, por isso optou por algo bem exótico, assim não lembraria nenhum líder do
referido grupo religioso. Esse talvez tenha sido o motivo pelo qual a indignação dos
evangélicos não teve a mesma repercussão no segundo caso, pois como poderiam reclamar da
forma como estavam sendo retratados, se aquela descrição, claramente, não tinha nenhuma
relação com eles?
Apenas com esse relato, não é possível identificar os reais motivos pelos quais a
emissora inicialmente havia se posicionado favorável à construção de uma “mocinha
evangélica” na novela Avenida Brasil e, nos últimos momentos da trama, descaracterizou o
projeto. Contudo, as mudanças nesse caso, já eram perceptíveis.
Em 2013, mais evangélicos no horário nobre da Globo que, dessa vez, não contou
apenas com a participação de um só personagem, mas sim de um núcleo inteiro representando
o grupo religioso. Pela sinopse original, o autor Walcyr Carrasco transformaria uma
“piriguete” em evangélica, o que gerou grande expectativa ao longo da trama. Houve também
especulações de que a emissora estaria finalmente atendendo a um pedido de algumas
lideranças neopentecostais de ter no horário nobre uma protagonista evangélica
(BALLOUSSIER e PEREIRA JÚNIOR, 2013).
Mas, segundo apontaram alguns sites de notícia, o lado cômico da personagem falou
mais alto e fez com que o autor mudasse de planos: “Valdirene não conseguiria mais levar a
questão da conversão com a seriedade que Walcyr deseja”, afirmou a jornalista Carla
Bittencourt (2013).
Uma mudança que, para a jornalista Vanessa Barreto (2013), também indicava o temor
por uma nova retaliação dos evangélicos, caso não gerasse a identificação almejada, algo que
Walcyr não estaria disposto a encarar. Dessa vez, a Globo parecia estar mesmo empenhada
em espelhar o evangélico apenas como ele desejava se ver.
Assim, o autor optou por converter outra personagem: Gina, uma moça pacata, doce,
um tanto quanto ingênua, trabalhadora, solteira, que mora com os pais e sonha com um
grande amor. Após sofrer uma decepção amorosa, Gina encontra a paz ao entrar para uma
igreja evangélica e se converter. Lá ela também se apaixona por um rapaz que compartilha a
mesma fé, com ele se casa nos últimos capítulos e tem um filho, seguindo o tradicional roteiro
de final feliz dos folhetins.
Outros personagens evangélicos compõem a ficção e terminam a novela sem cometer
(aparentemente) nenhum delito. Pelo contrário, são, inclusive, inseridos em momentos
cruciais da trama, como o pastor Efigênio que apontou pistas importantes que levaram ao
desfecho do principal crime da narrativa. Assim, com base na maneira como o evangélico foi
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representado nessa narrativa, a colunista Evana Ribeiro (2013) afirmou que foi possível
perceber em Carrasco o objetivo de “mostrar o bom cristão, acolhedor, verdadeiro e puro”.
Vale mencionar que em novembro desse mesmo ano o Encontro com Fátima
Bernardes teve um programa inteiramente dedicado à cultura gospel, como foi definido pela
própria apresentadora (anexo 12). Tendo entre os convidados artistas evangélicos premiados
no Troféu Promessas, importante premiação da música gospel brasileira16, o programa contou
ainda com a presença do ator Francisco Cuoco e da atriz global Heloísa Périssé, que se definiu
como cristã e frequentadora da Igreja Presbiteriana.
Durante o encontro, foram abordados temas como a música evangélica, a balada
gospel, o movimento Escolhi Esperar (que incentiva jovens a guardarem o sexo para o
casamento) e o novo perfil de evangélico que tem crescido no País, que é descolado, segue
tendências de moda, pratica esportes, dentro outros, diferente do estereótipo religioso
conservador, de roupas formais, “que não se diverte”, como comentou Fátima (anexo 12).
De certa forma, é possível afirmar que o programa preparava o telespectador para a
quarta edição do Festival Promessas, que seria veiculado no mês seguinte. Também pode-se
dizer que, em linhas gerais, houve liberdade por parte dos convidados para expressarem sua
fé, falarem sobre sua conversão, os princípios de sua crença etc., mostrando uma realidade um
pouco diversa da proposição de Martino (2003, p. 27) ao abordar a perda de credibilidade
sofrida pela religião frente aos assuntos sérios da sociedade: “apenas no espaço de comunhão
ideológica o fiel encontra-se livre para expor sua fé, suas crenças e suas interpretações”.
Vale acrescentar que, nos últimos anos, houve ainda a participação de outros cantores
e grupos evangélicos nos programas: Altas Horas, Esquenta, TV Xuxa e Programa do Jô.
Além disso, a Rede Globo passou a cobrir diversos eventos ligados aos evangélicos, como
foram algumas edições do Marcha pra Jesus, o Centenário da Igreja Assembleia de Deus,
dentre outros.
Portanto, a partir dessa breve descrição que aborda conteúdos ligados ao jornalismo,
aos programas de entretenimento e à narrativa ficcional da TV Globo, é possível perceber
uma nova postura da Globo em relação aos evangélicos. E, apesar de ainda não se ter dados
suficientes para identificar os motivadores desse processo, há de se reconhecer que ele não
acontece por acaso. Afinal, “[...] todo produto midiático repousa sobre um contrato, já que é
impossível pensar numa enunciação desprovida de interesses e intenções por parte daqueles
que a constroem” (VERÓN, 2003 apud BORELLI, 2010b, p. 83).
16

Vale mencionar que o Troféu Promessas e o Festival Promessas foram criados em 2011 pela GEO Eventos,
uma empresa das Organizações Globo.
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Então, pensando nos contratos estabelecidos ou propostos pela Rede Globo,
primeiramente, é preciso considerar esta corresponde a uma empresa capitalista que objetiva o
lucro. Com isso, junto a qualquer estratégia estará sempre o interesse de alcançar uma maior
audiência, que, consequentemente, promove um aumento no preço dos espaços que são
comercializados nos intervalos de sua programação. Intervalos mais concorridos e caros:
negócio mais rentável.
Assim, havendo o interesse em aumentar a audiência, só valeria a pena investir no
público evangélico se esse representasse uma massa significativa. E é exatamente isso que
indicam os números, como será visto a seguir.

4.4 POSSÍVEIS MOTIVAÇÕES E ALGUNS QUESTIONAMENTOS

Segundo o CENSO 2010 (RITTO, 2012), os evangélicos já são cerca de 42 milhões no
País, o que corresponde a 22% da população. Já a pesquisa Datafolha (2013) traz uma
porcentagem ainda maior: 28%. E, considerando a média de crescimento dos últimos vinte
anos (cerca de 1% ao ano), a estimativa é que, em 2020, metade da população brasileira seja
evangélica.
Vale ressaltar que a Rede Globo vem enfrentando a fuga de espectadores há alguns
anos, processo que teve início na década de 1990, como apontaram Borelli e Priolli (2000) e
que, apesar de não ter tirado a liderança da emissora, passou a exigir dela consideráveis
esforços para garantir seu posto. Portanto, desperdiçar essa grande audiência evangélica seria
o mesmo que recusar dinheiro. Um pecado mortal para os capitalistas.
Anualmente, cresce também a oferta de produtos e serviços voltados para o segmento,
que hoje movimenta aproximadamente R$ 15 bilhões por ano (AMORIM, 2014). Com isso,
deve ser considerado o fato de que esse público tem consumido cada vez mais, especialmente
produtos e serviços que sejam exclusivamente gospel. Portanto, um mercado altamente
promissor.
Nessa perspectiva, merece atenção a relação desse público com o mercado fonográfico
que, desde 1990, enfrenta fortes crises em função da pirataria e também da prática de
download de arquivos pela Internet. Na contramão desse declínio está o segmento gospel que,
sustentado por uma campanha maciça das igrejas em atribuir pecado à prática da falsificação,
movimenta em torno de R$ 500 milhões, ficando atrás apenas da música sertaneja. Assim,
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grandes gravadoras perceberam nesse mercado a chance de sobrevida (quiçá um novo
crescimento) e investiram no selo gospel.
Esse foi o caso da Som Livre, empresa das organizações Globo que desde 2010 conta
com o selo gospel, acompanhado por um slogan criado especialmente para o segmento:
“Você adora, a Som Livre toca”. Fato que merece destaque é que a frase deixa clara a
separação entre o interesse comercial e o religioso. Ou seja, a única coisa que a Som Livre faz
é tocar, não é ela quem adora, não há por parte dela nenhum envolvimento religioso.
Não se pode negar que a frase traz uma ambiguidade no verbo adorar, que tanto pode
fazer referência ao sentido religioso do termo, de prestar culto, louvar, quanto também pode
significar gostar muito, uma ambiguidade proposital, certamente. Ainda assim, é possível
dizer que a empresa se posiciona em outro campo.
Retomando a análise, sendo a Som Livre uma empresa do grande grupo ligado à
família Marinho, é natural que a TV Globo utilize seu espaço para promover o selo gospel da
gravadora. E isso não significa apenas divulgar os CDs e DVDs dos artistas evangélicos,
implica em inseri-los em seus programas de auditório e entrevistas assim como normalmente
é feito com os cantores de música secular.
Essa estratégia pôde ser percebida na lista de cantores que a Globo levou à primeira
edição do Festival Promessas. Dos oito convidados, seis deles ou eram contratados da Som
Livre, ou haviam participado de sua coletânea Promessas, lançada no primeiro semestre do
mesmo ano.
Assim, na superfície, tem-se a Rede Globo interessada em mais um segmento de
mercado lucrativo, apesar de a emissora, em muitos momentos, assumir seu investimento
apenas como o reconhecimento de uma importante manifestação da cultura brasileira que
cresce a cada dia.
Esse, pelo menos, foi o posicionamento definido pelo diretor Luiz Gleiser na
divulgação do primeiro especial gospel (G1, 2011). Para ele, da mesma forma como a
emissora se abriu para o rock há trinta anos e para o sertanejo na década de 1990, hoje ela se
abre para a música evangélica, definida por ele como uma expressão cultural de grande força,
que não pode ser ignorada.
Mas, nem só de música vive a Globo, e seus interesses no público gospel vão muito
além da venda de discos, como é possível identificar na declaração dada por Leonardo
Ganem, ex-presidente da GEO Eventos, que durante dois anos esteve à frente do Festival e
Troféu Promessas (LOPES, 2012):
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Quando me perguntam por que, como executivo, entrei de cabeça no segmento
evangélico, tenho muitíssimo cuidado em colocar a verdade e não soar hipócrita.
Lidero uma empresa de comunicação e, se temos a aspiração de falar com todo o
Brasil, precisamos entrar em contato com essa massa de pessoas que hoje chega a
30% da população, e que tem na música um elemento essencial de integração.
Mergulhei nesse segmento, para criar valor para o meu acionista, respondo
geralmente à tal pergunta. Mas, emendo que fico feliz em poder criar valor
transmitindo uma mensagem boa.

Ainda sobre o interesse comercial, Balloussier, Kachani e Roncaglia (2011) apontam a
disputa com a Record como um motivador que ainda persiste. Segundo o pesquisador Ricardo
Mariano, mencionado na notícia, a Globo estaria se aliando aos adversários de Macedo,
aproveitando momentos de briga pública deflagrada entre as lideranças neopentecostais.
Ao que parece, as igrejas midiáticas que mais disputam terreno e fiéis com a Igreja
Universal do Reino de Deus, grande parte liderada por ex-discípulos de Macedo, inclusive, e
outras tantas que não querem ser identificadas com a imagem de evangélico atrelada às
notícias publicadas sobre a IURD, se unem na causa contra o bispo.
Assim, ao invés de desacreditar a imagem dos evangélicos, atingindo a denominação
de Macedo e, por tabela, afetando seus negócios à frente da Record, a Rede Globo estaria
mudando o foco, estabelecendo importantes contatos com lideranças neopentecostais que
também se mostram ávidas pela queda do concorrente e garantindo o apoio necessário para
atingir outra enorme parcela de evangélicos (leia-se: telespectadores). Como se diz no ditado
popular: “seriam dois coelhos com uma cajadada só”. Segundo informações, essas supostas
alianças teriam acontecido no Projac, em São Paulo (BALLOUSSIER e PEREIRA JÚNIOR,
2013), e em um grande encontro evangélico sediado em Brasília (JARDIM, 2012).
Portanto, por mais relevante que seja encontrar os verdadeiros motivos por trás da
mudança de postura que leva a Vênus Platinada a se aproximar do público evangélico, boa
parte deles (ligados ao interesse econômico) saltam aos olhos e são mencionados em diversas
análises e matérias opinativas publicadas nos blogs de entretenimento e portais de notícia.
Uma simples busca no site de buscas Google, por exemplo, utilizando os termos “Globo” e
“evangélico(s)”, seria suficiente para encontrar uma série de razões.
Importa saber, no entanto, como tem sido esse processo de inserção do evangélico na
Globo. Afinal, por mais que a direção da emissora afirme procurar alcançar a audiência
evangélica, dando, para isso, especial atenção à música gospel e mesmo que, para eles, essa
representa um gênero musical como outro qualquer, uma importante manifestação da cultura
nacional, ainda assim, trata-se de uma música religiosa, portanto, algo que pertence a um
outro “mundo”.
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Então, sendo a Globo uma emissora secular, ou seja, de natureza profana, uma vez
que esses dois campos se colocam em contato, eles, inevitavelmente, precisam lidar com a
fronteira que separa esses dois mundos. Portanto, é necessário que eles administrem os
conflitos que são próprios a essa relação e estabeleçam negociações que tornem essa parceria
possível.
Assim, este estudo se propõe a entender as articulações entre o sagrado e o profano
que são percebidas na atual relação entre o evangélico e a Globo: quais os diálogos que têm
sido estabelecidos, onde são encontrados os pontos de tensão, em que medida o sagrado tem
cedido ao profano, em que medida o profano tem cedido ao sagrado, quais mecanismos têm
possibilitado essas concessões e quais elementos desses dois campos têm sido mantidos.
Além disso, busca-se conhecer as características desse sagrado que é aceito na negociação
com a Globo, ou seja, é importante saber com que tipo de evangélico a emissora se propõe a
se relacionar.
Para isso, foi analisada a participação de convidados evangélicos em quinze programas
da Globo que foram veiculados entre junho de 2010 e julho de 2014. No próximo capítulo,
são explicados os critérios que levaram à seleção desses programas e, também, as categorias
que foram consideradas nas análises de cada um deles.
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CAPÍTULO 5

COMO FOI ESTUDADA A INTERLOCUÇÃO ENTRE OS
EVANGÉLICOS E A GLOBO

Antes de ser explicada a metodologia adotada para o desenvolvimento desta pesquisa,
é importante relembrar o objetivo central que norteou todo este trabalho. Procurava-se
entender como a presença evangélica tem se efetivado nas telas da Rede Globo, apontando os
principais pontos de tensão, negociação e concessão que são estabelecidos nesta relação entre
o sagrado, representado na figura dos evangélicos, e o profano, representado na figura da
Globo.
Assim, para que houvesse uma preparação adequada para as análises que comporiam
este estudo, foi realizada uma revisão bibliográfica, de forma a compreender o atual contexto
sociocultural que torna a relação entre os evangélicos e a Globo possível. Dessa forma, foram
feitas leituras que se propunham à compreensão de, basicamente, três pontos:
1. quais foram as principais mudanças socioculturais que a humanidade vivenciou nos
últimos tempos que ajudam a entender a maneira como a religiosidade humana se
manifesta na atualidade?
2. quais foram as principais mudanças socioculturais que a humanidade vivenciou nos
últimos tempos que ajudam a entender a maneira como, hoje, homem, mídia e religião se
relacionam?
3. quais foram as principais mudanças evidenciadas pelos evangélicos nos últimos tempos,
que estão, de alguma forma, relacionadas à aproximação que é vista hoje entre esse
segmento religioso e a Rede Globo?
Com relação ao levantamento dos dados empíricos que seriam analisados nesta
pesquisa, ao ser observada a presença evangélica na programação da Globo, percebeu-se que,
nos últimos anos, ela aparecia em basicamente três tipos de programa: nos telejornais, por
meio das matérias e notícias que abordavam algum assunto relacionado a esse grupo religioso;
na ficção, por meio das telenovelas e minisséries que traziam algum personagem evangélico;

105

e nos programas de entretenimento/auditório que contavam com a participação de convidados
evangélicos. Além disso, os evangélicos também se faziam presentes no especial de fim de
ano Promessas – festival de música gospel veiculado anualmente desde 2011.
Contudo, tendo em vista o intuito de analisar as interlocuções entre o sagrado e o
profano, foi descartada inicialmente, a possibilidade de analisar o Festival Promessas, pelo
entendimento de que, mesmo sendo veiculado por uma emissora secular e produzido pela
própria Globo, o especial ainda se tratava de uma programação de caráter religioso voltada
para um público religioso claramente definido: os próprios evangélicos. Portanto, haveria ali
poucas evidências de negociação com o profano.
Com relação às demais opções, chegou-se à conclusão de que analisar os programas de
entretenimento/auditório seria o mais indicado, pois, nesse formato, a negociação de sentido
seria mais facilmente percebida. Afinal, diferentemente de uma matéria jornalística, cujo
conteúdo é todo selecionado e editado pela Globo e de uma minissérie ou telenovela, que tem
seus personagens também criados pela emissora (apesar de o público ter uma influência
significativa no desenvolvimento da trama), nos programas de auditório, mesmo havendo
certos contratos de comunicação estabelecidos conforme restrições e parâmetros da Globo, há
ali pessoas reais, com opiniões reais, ou seja, esse era o único caso em que o próprio
evangélico se colocava no programa e participava de conversas com os interlocutores da
emissora.

5.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Tendo em vista as razões acima apresentadas, o presente estudo se voltou para o
levantamento dos programas de entretenimento da Globo do tipo auditório (que contaram
com a participação de cantores evangélicos), considerando os seguintes critérios de seleção:
1. que seja um programa em que convidados evangélicos tenham participado de diálogos com
o apresentador;
2. não sendo um programa com a presença física de um auditório, que seja, ao menos, um
programa que contempla entrevistas e, nesse caso, que um convidado evangélico tenha
sido entrevistado pelo apresentador;
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3. que seja um programa que faça parte da grade fixa de programação da Globo, ou seja, que
seja frequente, tenha uma regularidade estabelecida e seja um programa já conhecido do
público, para que os diálogos estejam mais próximos de situações corriqueiras e,
consequentemente, tenham mais condições de se pautar por diálogos mais reais e
espontâneos.
Com base nesses referenciais, por meio de um estudo exploratório, foram identificados
29 programas que contaram com a participação de convidados evangélicos que aconteceram
entre os anos de 2010 e 2014 (ano limite desta pesquisa). Entretanto, por ser um material de
análise muito extenso, optou-se por reduzir essa lista para um número de três programas por
ano, ou seja, quinze participações. Dessa forma, se teria uma amostra mais concisa, porém,
ainda, representativa. Então, para proceder com a seleção dessa amostra, foram definidos os
seguintes critérios de priorização (listados em ordem de importância):
1. Tempo de participação: deveriam ser considerados os programas que tiveram maior
tempo de participação de convidado(s) evangélico(s), desde que respeitado o critério a
seguir;
2. Diversidade das vozes evangélicas: na priorização dos programas ao longo de todo o
período analisado, cada convidado evangélico deveria estar presente:
a) em apenas um programa por ano;
b) somente uma vez em cada programa;
c) no máximo três vezes em todo o período.
Dentro desses critérios, houve uma exceção. É que em 2011, o programa de maior
tempo correspondia a uma participação de Aline Barros no TV Xuxa. Contudo, Aline e a
apresentadora Xuxa se conhecem há bastante tempo, já, inclusive, fizeram declarações
públicas de carinho uma pela outra. Além disso, a cantora também esteve em programas
anteriores da Xuxa, mesmo na época em que a Globo ainda não havia se aproximado dos
evangélicos.
Assim, considerando o propósito de identificar as negociações entre o sagrado e o
profano por meio dessas participações, chegou-se à percepção de que a participação de Aline
no programa da Xuxa fugiria do perfil dos demais programas, já que Aline, por já desfrutar de
uma certa intimidade com Xuxa, não teria tanta necessidade de negociar sua presença,
tampouco Xuxa precisaria fazer tantas concessões para estabelecer uma ponte com o mundo
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do diferente. Por isso, esse programa foi retirado da amostra, dando lugar aos próximos da
lista, conforme os critérios de seleção. Dessa forma, chegou-se ao seguinte cenário:
Tabela 1: Programas da Globo selecionados para esta pesquisa.
ANO

PROGRAMA
1

2010

2
3
4
5

2011
6
7
2012

8
9
10
11

2013
12
13
2014

14
15

DOMINGÃO DO
FAUSTÃO
DOMINGÃO DO
FAUSTÃO
DOMINGÃO DO
FAUSTÃO
ESQUENTA
ALTAS HORAS
CALDEIRÃO DO
HUCK
PROGRAMA DO
JÔ
ENCONTRO COM
FÁTIMA
BERNARDES
ENCONTRO COM
FÁTIMA
BERNARDES
ESTRELAS
PROGRAMA DO
JÔ
ENCONTRO COM
FÁTIMA
BERNARDES
ENCONTRO COM
FÁTIMA
BERNARDES
ESQUENTA
PROGRAMA DO
JÔ

DATA
27/JUN
24/OUT

CONVIDADOS
EVANGÉLICOS
ALINE BARROS E
FERNANDA BRUM
ANA PAULA
VALADÃO

TEMPO
17’39”
16’43”

12/DEZ

LUDMILA FERBER

24’35”

27/FEV
17/JUL

PASTOR WAGUINHO
RODOLFO ABRANTES
ANA PAULA
VALADÃO E
PREGADOR LUO

11’39”
10’18”

4/ABR

BABY DO BRASIL

35’56”

7/DEZ

ANA PAULA
VALADÃO E ISRAEL

15’40”

14/DEZ

ALINE BARROS E
THALLES ROBERTO

37’57”

25/MAI

ALINE BARROS

7’19”

30/OUT

THALLES ROBERTO

18’17”

15/NOV

VENCEDORES
TROFÉU PROMESSAS

46’09”

20/MAR

ANDRÉ VALADÃO

7’50”

20/ABR

GUI REBUSTINI

4’50”

16/JUL

PASTOR BATISTA

18’35”

TOTAL

300’15”
(5h15)

31/DEZ

17’57”

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados encontrados nesta pesquisa.

Sobre os programas selecionados, cabe uma observação importante que constitui outra
exceção considerada neste estudo. Como será explicado a seguir, um dos objetivos que
nortearam as análises deste trabalho era identificar o tipo de evangélico que esteve presente na
Globo nesse período. Assim, era necessário perceber quais características apareciam mais
vezes e que poderiam ser apontadas como representativas do perfil que se buscava conhecer.
Portanto, tratava-se de uma análise do tipo quantitativa. Por essa razão, optou-se por observar
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todos os 29 programas encontrados, e não apenas a amostra acima selecionada. Todavia, vale
ressaltar que esse foi o único caso em que o universo total da pesquisa foi contemplado.

5.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE

A partir da lista anteiror, procedeu-se com a análise dos programas que teve como
base as seguintes categorias:
a) Tipologia
Quem é o evangélico admitido na Globo?
- é o indivíduo que aborda sua religiosidade de maneira individual ou algum ministro
evangélico que fala em nome de uma igreja ou denominação?
- é de alguma igreja/denominação específica?
- é o evangélico tradicional ou um evangélico mais moderno?
- é um cidadão comum ou alguma personalidade conhecida/famosa?
- é de alguma profissão específica?
- tem algo em comum com o ambiente midiático?
- está, de alguma forma, relacionado a algum produto, empresa ou projeto da Globo?
b) Delimitações estéticas e ideológicas
Quando ele se faz presente, de que forma é recebido?
- como é descrito/apresentado pela Globo?
- a identificação religiosa é determinante em relação aos demais convidados, ou seja, ele
está ali, especificamente, como representante religioso, para se posicionar e participar das
conversas como tal?
- de que forma é abordado – algum pronome de tratamento específico o diferencia dos
demais?
- aparência: a maneira como se apresenta visualmente no programa (roupa, cabelo,
acessórios etc.), de alguma forma, o distingue das demais pessoas presentes e/ou o
identifica como evangélico?
- em se tratando de convidados cantores que se apresentam no programa:
> as letras das músicas cantadas trazem conteúdo religioso explícito?
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> há alguma distinção entre a maneira como esses cantores evangélicos se apresentam e a
forma como os cantores seculares se colocam nesses programas (expressões normalmente
ditas durante as músicas, formas de interação com o público, gestos etc.)?
c) Temáticas trabalhadas
Quais são as falas que caracterizam a presença desse evangélico na Globo?
- quais são as temáticas abordadas nos diálogos dos quais ele participa?
> em se tratando de temáticas religiosas, sobre o que se comenta? Sobre o que se
pergunta? O que geralmente é respondido? Que tipo de discurso é utilizado nessas
respostas?
> em se tratando de temáticas não religiosas, sobre o que se comenta? Sobre o que se
pergunta? Que tipo de discurso é utilizado? O que geralmente é respondido? Que tipo de
discurso é utilizado nessas respostas?
- as perguntas são feitas de maneira imparcial ou com algum posicionamento/conceito já
delimitado pela Globo (perguntas abertas x fechadas)?
- em linhas gerais, quais são os tipos de discurso utilizados pela Globo no diálogo com o
evangélico e quais são os tipos de discurso utilizados pelo evangélico no diálogo com a
Globo?
- ocorrem, durante a conversação, discordâncias, emissão de pontos de vista diferentes,
debate entre os atores sociais religiosos e não religiosos? Se sim, quais são as temáticas, as
argumentações e os contrapontos colocados em causa no debate? Como o programa trata
ou finaliza essa discussão, ou de que forma resolve a pendência expressa, ou não a resolve?
Além disso, procurava-se identificar se havia mudança, ao longo do tempo, em relação
à maneira como a interlocução entre a Globo e o evangélico se efetivava nos programas
analisados, e se era possível identificar fases específicas desse relacionamento, considerando:
− mudanças por parte da Globo: tipologia do evangélico que era convidado, forma como o
apresentava ao público, temáticas abordadas, tipos de discurso, discursos preponderantes
etc.;
− mudanças por parte do evangélico: tipo de discurso que utilizava, tipo de conteúdo que
geralmente priorizava em suas respostas, maneira como se apresentava no palco (em se
tratando de convidados cantores) etc.
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5.3 MÉTODO DE ANÁLISE

Para proceder com o estudo dos programas, optou-se por recorrer a uma análise de
discurso simplificada, tendo em vista:
1. As falas (conteúdo semântico dos diálogos): procurava-se identificar os significados de
tudo que foi dito, tanto pelos apresentadores dos programas quanto pelos convidados
evangélicos; também considerando o conteúdo das músicas cantadas pelos convidados
evangélicos;
2. Os ritos de diálogo (pragmática da linguagem): buscava-se observar a maneira como os
interlocutores se expressavam gestualmente durante as conversas e também durante as
apresentações musicais (no caso dos convidados que também eram cantores), procurando
identificar as relações entre esses gestos e os demais conteúdos presentes nos diálogos;
3. As formações discursivas: buscava-se identificar os tipos de discurso que eram proferidos e
também quem eram os interlocutores desse processo, ou seja, quais os locais de fala
percebidos nesses diálogos, quem eram os sujeitos falantes e quem eram os sujeitos
falados.
Além dessas presenças, procurava-se observar as ausências desses discursos, ou seja,
o que foi deixado de fora, seja pelos convidados evangélicos seja pelos apresentadores que, de
alguma forma, indicava sentidos importantes.
Por último, também foram observadas as características dos ambientes em que esses
atos de fala eram desenvolvidos, tendo em vista os demais elementos que compunham o
cenário desses programas e, que de alguma maneira, se relacionavam com as delimitações
estéticas e ideológicas das articulações que eram estabelecidas.
Assim, foi estruturado o plano de voo que direcionou as análises e discussões desta
pesquisa, chegando aos resultados que serão descritos nos próximos capítulos. Todavia, para
que haja uma compreensão mais clara desses resultados, convém uma breve descrição a
respeito dos programas que foram analisados e também alguns esclarecimentos sobre os
pontos fundamentais desta pesquisa.
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5.4 AS OCASIÕES EM QUE OS EVANGÉLICOS SE FIZERAM PRESENTES NA
GLOBO

As quinze participações que foram analisadas neste estudo aconteceram em sete tipos
de programa: Altas Horas, Caldeirão do Huck, Domingão do Faustão, Encontro com Fátima
Bernardes, Esquenta, Estrelas e Programa do Jô. Na sequência, estão sendo descritas as
principais características desses programas (listados em ordem alfabética):
Quadro 1: Características gerais dos programas analisados neste estudo.
PROGRAMA

Fonte: Blog TV
Conectados

Fonte: Blog AW
Informática

Fonte: Site Wikia

Fonte: Blog Zoom Total

Fonte: Site TV Tribuna

DESCRIÇÃO
Altas Horas: Este é um programa de transmissão ao vivo, que tem Serginho
Groisman como apresentador. É veiculado todos os sábados, no período que
abrange o fim da noite e início da madrugada. Em todos os encontros há
sempre convidados especiais, geralmente conhecidos do público, que são
recebidos para tratar de temas diversos, participando de conversas com o
apresentador e respondendo a perguntas do auditório, formado, basicamente
por adolescentes e jovens. É um programa também marcado pela
participação de muitos números musicais.
Caldeirão do Huck: Este é um programa gravado, veiculado aos sábados à
tarde, sob o comando de Luciano Huck. Trata de temas variados, recebe
convidados especiais (geralmente conhecidos do público) e conta com a
participação de diversas apresentações musicais. Contudo, consiste em um
formato com mais matérias gravadas, competições, desafios, enfim quadros
mais voltados para a participação do público. Assim, as conversas e
entrevistas realizadas com os famosos (no palco) correspondem a momentos
bem breves dentro dos programas. Conta com a presença de um auditório.
Domingão do Faustão: Este programa, apresentado por Faustão, tem
transmissão ao vivo e é veiculado nas tardes de domingo, com perfil
abrangente, voltado para a família brasileira. Consiste em uma programação
com atrações diversas, matérias gravadas, quadros interativos, apresentações
musicais e também alguns momentos de entrevista, tendo a participação de
convidados especiais, geralmente conhecidos do público. Conta com a
presença de um auditório, que, nos quadros que contam com entrevistas,
também participam com perguntas.
Encontro com Fátima Bernardes: Este é um programa de transmissão ao
vivo, veiculado diariamente no período da manhã. Apresentado por Fátima
Bernardes, ele conta com apresentações musicais e a participação de
convidados especiais, geralmente conhecidos do público. A maior parte deste
programa se dedica às conversas que são desenvolvidas com os convidados,
que tratam de temas diversos. Em alguns casos, também há participação do
público, por meio das redes sociais. Conta com a presença de um auditório.
Esquenta: Este programa é veiculado todos os domingos, logo após o
almoço, e é apresentado por Regina Casé. Trata-se de uma programação
gravada, que conta sempre com muita música, especialmente ritmos
populares, e também recebe convidados especiais, geralmente conhecidos do
público. Conta com a presença de um auditório e também trata de temas
variados.
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[Continuação do Quadro 1]
PROGRAMA

DESCRIÇÃO
Estrelas: Este é um programa gravado que, todos os sábados, no início da
tarde, tem quadros com convidados especiais, geralmente, pessoas famosas,
estrelas, como o próprio nome do programa diz. É apresentado por Angélica.

Fonte: Site Wikipedia

Programa do Jô: Este é um programa do tipo talk show, em que convidados
especiais são entrevistados pelo apresentador Jô Soares. Tem transmissão ao
vivo, trata de temas diversos, conta com a presença de um auditório e é
veiculado diariamente, no fim da noite e início da madrugada.
Fonte: Blog Fred Cunha
News

Com relação às ocasiões em que os convidados evangélicos foram recebidos nesses
programas, estão sendo listados a seguir os episódios específicos dessas participações, na
ordem em que aconteceram:
a) Programa 1: Aline Barros e Fernanda Brum no Domingão do Faustão
Figuras 9 e 10: Aline Barros e Fernanda Brum no Domingão do Faustão.

Fonte: Site Mk Music

Fonte: Blog Ministério Aline Barros

Esse programa, que foi ao ar no dia 27 de junho de 2010 (transmissão ao vivo),
representa o marco inicial de todo esse fenômeno que está sendo analisado, pois foi a primeira
participação de cantores evangélicos na Rede Globo. Faustão leva ao palco dois ícones da
música gospel, Aline Barros e Fernanda Brum, que cantam músicas de seus repertórios e
passam um tempo conversando com o apresentador e respondendo a algumas perguntas do
auditório (anexo 1).
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b) Programa 2: Ana Paula Valadão (e o grupo Diante do Trono) no Domingão do
Faustão
Figuras 11 e 12: Ana Paula Valadão (e o grupo Diante do Trono) no Domingão do Faustão.

Fonte: Site Gospel Prime

Fonte: Blog DT Dedicado

Este programa foi ao ar no dia 24 de outubro de 2010 e representa outro importante
momento do ano em que a Globo passou a receber convidados evangélicos em seus
programas. A cantora Ana Paula Valadão, um dos principais nomes da música gospel do
Brasil, acompanhada do grupo Diante do Trono, que encabeça a lista nacional dos ministérios
de louvor, esteve no palco do Faustão cantando algumas de suas músicas, conversando sobre
a história e o trabalho da banda e, também, esclarecendo algumas dúvidas a respeito da
música gospel e da fé evangélica em geral (anexo 2).
c) Programa 3: Ludmila Ferber no Domingão do Faustão
Figuras 13 e 14: Ludmila Ferber no Domingão do Faustão.

Fonte: Blog Púlpito Cristão

Fonte: Blog Adoradores

Esse programa foi ao ar no dia 12 de dezembro de 2010 e contou com a presença da
pastora Ludmila Ferber e do padre Fábio de Melo que cantaram suas músicas e participaram
de um debate a respeito de valores e princípios religiosos (anexo 3).
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d) Programa 4: Pastor Waguinho no Esquenta
Figuras 15 e 16: Pastor Waguinho no Esquenta.

Fonte: Blog Beréia News

Fonte: Site Youtube

Esse programa, veiculado no dia 27 de fevereiro de 2011, contou com a presença do
Pastor Waguinho (ex-vocalista do grupo de pagode Os Morenos) que cantou algumas de suas
músicas e participou de uma conversa a respeito da convivência entre as diferentes religiões
brasileiras. Se diferenciou dos programas anteriores por ter sido o primeiro em que o
convidado evangélico foi inserido nos demais assuntos que estavam sendo tratados no
programa, ao invés de ter um quadro reservado apenas para a sua participação (anexo 4).
e) Programa 5: Rodolfo Abrantes no Altas Horas
Figuras 17 e 18: Rodolfo Abrantes no Altas Horas.

Fonte: Blog Cultura Cristã

Fonte: Site Igreja Bola de Neve Peruíbe

Esse programa foi ao ar no dia 17 de julho de 2011 e teve entre seus convidados o
cantor/missionário Rodolfo Abrantes que falou sobre sua mudança de vida e alguns assuntos
relacionados à época em que era vocalista do grupo Os Raimundos (anexo 5).
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f) Programa 6: Ana Paula Valadão (e o grupo Diante do Trono) e Pregador Luo no
Caldeirão do Huck
Figuras 19 e 20: Ana Paula Valadão (e o grupo Diante do Trono) e Pregador Luo no Caldeirão
do Huck.

Fonte: Site Gshow

Fonte: Site Gshow

Este programa, que foi ao ar no dia 31 de dezembro de 2011, encerrava a programação
de 2011 do Caldeirão do Huck e dava início à programação especial de verão que seria
veiculada em janeiro do ano seguinte. Foi um programa musical que contou com diversas
atrações, dentre as quais estavam os cantores evangélicos Ana Paula Valadão, acompanhada
do grupo Diante do Trono, e o rapper Pregador Luo (anexo 6).
g) Programa 7: Baby do Brasil no Programa do Jô
Figura 21: Baby do Brasil no Programa do Jô.

Fonte: Blog Notícias Cristãs

Esse programa foi ao ar no dia quatro de abril de 2012 e teve entre seus entrevistados
Baby do Brasil que ocupou dois blocos do programa, o dobro do que normalmente é dedicado
a cada convidado. Na ocasião, Baby conversou com Jô a respeito de diversas experiências
(extraordinárias) de sua vida religiosa (anexo 7).
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h) Programa 8: Ana Paula Valadão e Israel Novaes no Encontro com Fátima Bernardes
Figuras 22 e 23: Ana Paula Valadão e Israel Novaes no Encontro com Fátima Bernardes.

Fonte: Site Renatto Manga

Fonte: Blog A Vida Gospel

Esse programa foi ao ar no dia sete de dezembro de 2012, um dia antes da gravação do
segundo Festival Promessas que seria exibido como especial da Globo no dia 15 de
dezembro. Como temática central, discutia o namoro no trabalho, mas também tinha como
propósito divulgar a segunda edição do Promessas, razão pela qual teve entre seus convidados
Ana Paula Valadão e Israel Novaes que faziam parte do elenco do festival (anexo 8).
i) Programa 9: Aline Barros e Thalles Roberto no Encontro com Fátima Bernardes
Figuras 24 e 25: Aline Barros e Thalles Roberto no Encontro com Fátima Bernardes.

Blog Dedicado MV

Fonte: Site Gospel Prime

Assim como no programa anterior, a participação evangélica deste programa, que foi
veiculado no dia 14 de dezembro de 2012, teve como principal objetivo divulgar o Festival
Promessas que seria exibido no dia seguinte como primeiro especial de fim de ano da Rede
Globo. Para isso, Fátima Bernardes levou ao palco do Encontro os cantores gospel Aline
Barros e Thalles Roberto, ambos integrantes do elenco que compunha o festival. Esses,
cantaram suas músicas, conversaram sobre a música gospel e o evento e também foram
integrados nas demais temáticas que estavam sendo discutidas no programa que, nesse dia,
falava sobre a pressão para o casamento (anexo 9).
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j) Programa 10: Aline Barros no Estrelas
Figuras 26 e 27: Aline Barros no Estrelas.

Fonte: Blog A Vida Gospel

Fonte: Site Jota7.com

Esse programa foi veiculado no dia 25 de maio de 2013 e teve entre seus entrevistados
a cantora Aline Barros que recebeu Angélica em sua casa. Esse é um caso que se difere de
todos os demais programas por ser o único que não consistia em um entrevistador à frente de
um auditório. Contudo, se torna relevante para este estudo por também envolver diálogos
entre a figura midiática e um representante evangélico que, originalmente, não pertencia
àquele meio (anexo 10).
k) Programa 11: Thalles Roberto no Programa do Jô
Figuras 28 e 29: Thalles Roberto no Programa do Jô.

Fonte: Site Verdade Gospel

Fonte: Blog Inforgospel

Esse programa foi ao ar no dia 30 de outubro de 2013 e contou com a presença do
cantor Thalles Roberto, um dos principais nomes da música gospel brasileira, que conversou
com Jô Soares sobre algumas de sua manias, situações curiosas do passado e episódios
inusitados de suas experiências como cantor (anexo 11).
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l) Programa 12: Vencedores do Troféu Promessas no Encontro com Fátima Bernardes
Figuras 30 e 31: Vencedores do Troféu Promessas no Encontro com Fátima Bernardes.

Fonte: Site Gospel Mais

Fonte: Site Youtube

Esse programa, que foi ao ar no dia 15 de novembro de 2013, também se diferencia
dos outros episódios que contaram com a participação de convidados evangélicos, pois ele
inteiro foi dedicado a tratar da cultura gospel, como explicou a apresentadora Fátima
Bernardes logo no início do encontro (anexo 12).
Vale mencionar que a cerimônia de entrega do Troféu Promessas (premiação realizada
pela Globo desde 2011, voltada exclusivamente para a música evangélica) havia sido
cancelada naquele ano. No lugar, e dois dias após a data em que teria sido realizado o evento
de premiação, a maior parte dos vencedores foram convidados a participar do programa de
Fátima que, além de apresentar as músicas dos premiados, tratou de outros assuntos relativos
à cultura evangélica contemporânea (anexo 12).
m)Programa 13: André Valadão no Encontro com Fátima Bernardes
Figuras 32 e 33: André Valadão no Encontro com Fátima Bernardes.

Fonte: Site Globo TV

Fonte: Site Youtube

Esse programa foi ao ar no dia 20 de março de 2014 e, na ocasião, discutia o tema
Felicidade. Assumindo a parte musical do encontro nesse dia estava o cantor André Valadão,
que também participou de algumas conversas que o encontro promoveu nesse dia (anexo 13).
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n) Programa 14: Gui Rebustini no Esquenta
Figuras 34 e 35: Gui Rebustini no Esquenta.

Fonte: Site Globo TV

Fonte: Site Itinga Gospel

Esse episódio, veiculado no dia 20 de abril de 2014, era um programa especial em
comemoração à Páscoa e teve entre seus convidados o cantor gospel Gui Rebustini (anexo
14).
o) Programa 15: Pastor Batista no Programa do Jô
Figuras 36 e 37: Pastor Batista no Programa do Jô.

Fonte: Site Gospel Mais

Fonte: Site Globo TV

Esse programa, que foi ao ar no dia 16 de julho de 2014, encerra o conjunto de
participações evangélicas da Rede Globo que estão sendo analisadas neste estudo. Na ocasião,
Jô Soares levou ao palco o Pastor Batista, que é líder de uma igreja de metaleiros e também
dirige uma banda de heavy metal gospel (anexo 15).
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5.5 QUESTÕES IMPORTANTES QUE DEFINEM A PERSPECTIVA DESTE ESTUDO

Antes de serem apresentados os principais resultados desta pesquisa, vale ressaltar
alguns pontos. Em primeiro lugar, as análises se voltavam, a todo momento, para a
compreensão de um fenômeno social específico: os evangélicos na Globo. Nesse ponto, o que
estava sendo considerada era a relação entre o sagrado, aqui representado na figura de um
grupo religioso – os evangélicos –, e o profano, representado na figura de uma instância
midiática – a Rede Globo. Além disso, este olhar esteve concentrado em um contexto também
específico: a participação de convidados evangélicos em programas da emissora, do período
que vai de 2010 a 2014, conforme mostrado há pouco.
Outra questão que vale a pena ser lembrada é que foram considerados apenas
programas em que ocorreram diálogos entre os convidados evangélicos e os apresentadores da
Globo, procurando entender as relações de troca que ali foram desenvolvidas. Portanto, era o
contrato de comunicação estabelecido entre esses dois interlocutores (Globo e evangélicos)
que estava sendo analisado, buscando entender as condições em que ele acontecia.
Dessa forma, é preciso ter em mente, antes de mais nada, o ambiente em que essas
negociações aconteciam: a Rede Globo, uma emissora de TV aberta, de natureza secular e
com fins lucrativos. Ou seja, apesar de a Globo ser uma instituição que, sob alguns aspectos,
desempenha o papel de espaço público, promovendo relações de troca entre diferentes
instituições sociais, não se deve esquecer que ela ainda consiste em uma empresa privada que
almeja o lucro, o que, no caso das mídias, está diretamente relacionado à captação de
audiência.
Assim, o contexto que estava sendo observado não correspondia a uma praça pública
em que dois sujeitos se encontram em pé de igualdade e se envolvem em algum ato de
comunicação. Correspondia, na verdade, a uma situação em que o interlocutor religioso se
colocava no ambiente do interlocutor midiático, o que significa que o evangélico que
participava dos programas da Globo se encontrava em um local onde certas condições
comunicacionais e finalidades já estavam definidas. Além disso, esse locutor religioso estava
diante de quem, em primeira instância, detinha o espaço de locução, ou seja, quem tinha o
poder da palavra e definia a agenda dos assuntos que seriam discutidos.
Convém ainda esclarecer que, nos atos de comunicação que foram analisados, foram
vasculhados todos os discursos possíveis, tendo em vista, porém, “os efeitos mais conectados
com a relação social que queremos elucidar”, conforme defende Iñiguez (2004, p. 139).
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Assim, o que se buscava era identificar as tensões, as negociações e as concessões
estabelecidas no contrato de comunicação que tornava a passagem de fronteira entre o
sagrado e o profano possível.
Por último, ao olhar para os resultados que estão adiante, é indispensável que o leitor
esteja ciente de algumas das finalidades que estavam por trás de todo esse processo. Afinal,
por que evangélicos cruzavam a fronteira e se dispunham a negociar sua presença em um
local profano, estabelecendo alianças e fazendo concessões? Da mesma forma, por que a
Globo, uma emissora secular, se dispunha a promover espaços sagrados em seu ambiente,
negociando sentidos que tornavam possível a parceria com os evangélicos?
Assim, como já mencionado neste texto, convém lembrar que há fortes indícios que
apontam para o interesse da Rede Globo em captar a audiência evangélica (ver Capítulo 4).
Além disso, é importante considerar que o contexto religioso em questão consiste em uma
religião conversionista que, além de trabalhar no intuito de ganhar almas para Cristo, se vê
hoje fortemente influenciada pela teologia triunfalista dos neopentecostais (que declaram a
todo momento que irão conquistar as mais diversas instâncias de poder da sociedade – ver
Capítulo 3). Então, por mais diferentes que eram os objetivos de cada um desses campos, é
possível afirmar, sem dúvida, que ambos compartilhavam um claro alvo em comum: o
telespectador.
Dessa forma, é preciso entender que, uma vez que a Globo abria suas portas para esse
novo público, não era apenas com os evangélicos que ela estava negociando (procurando
alcançar a audiência evangélica), mas também com o público cativo da emissora, ou seja, o
não evangélico que já se encontrava com a Globo nesse ambiente profano. Afinal, não sendo
bem sucedida essa conflituosa mistura, não era apenas a entrada dos evangélicos que ficava
comprometida, mas também a permanência daqueles que habitualmente acompanhavam os
programas.
Portanto, era pensando também nesse público que a emissora definia que tipo de
evangélico entrava em sua programação, de que forma ele entrava e o que, desse evangélico,
valia a pena ser conhecido, que tornava relevante essa relação. Contudo, o evangélico que ali
entrava não era um ser estático, que estava ali apenas para ser descrito. Ele dialogava,
concordava ou não com os termos estabelecidos e expunha aquilo que da parte dele também
era importante, utilizando, para isso, determinados tipos de discurso que reforçavam suas
posições. Esses, então, são os pontos que serão tratados a partir deste momento.
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CAPÍTULO 6

O EVANGÉLICO QUE ENTROU NA GLOBO

Até aqui, alguns pontos já são conhecidos a respeito da relação entre o sagrado e o
profano que foi evidenciada na participação de convidados evangélicos na Rede Globo. Sabese que essa interlocução aconteceu em programas específicos de entretenimento da emissora e
se deu por meio de conversas desenvolvidas entre os evangélicos e os apresentadores desses
programas. Também já foram mencionados alguns dos motivos que justificam essa
negociação, tendo como principal alvo de todo esse processo o telespectador.
Agora, é importante considerar o perfil do evangélico que esteve presente nos
programas da Globo, o que revela importantes evidências sobre as qualificações mínimas que
são exigidas pela emissora ao se dispor a se relacionar com esse tipo de sagrado, também
fornecendo importantes indícios sobre o tipo de evangélico que tem aceito participar das
negociações com esse profano.

6.1 CARACTERÍSTICAS DO SAGRADO QUE CRUZOU A FRONTEIRA

Como a identificação desse perfil se valeria de uma análise do tipo quantitativa, ou
seja, que veria as características que mais se repetiram nos programas, quantas vezes elas
apareceram, quais foram as exceções, a que fatores elas estavam relacionadas etc., foi
considerado que o resultado desta análise seria mais completo e acurado se fosse observado o
universo total desta pesquisa, e não somente a amostra selecionada. Portanto, no que diz
respeito a esta categoria de análise específica, o presente estudo contemplou não somente os
quinze programas selecionados, mas sim todos os 29 episódios encontrados na fase inicial de
levantamento. Na sequência, estão relacionadas as principais características que foram
encontradas nesses programas:
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> Relação com a música: de todas as 29 participações de convidados evangélicos nos
programas da Rede Globo, em todas elas havia um cantor gospel ou mais;
> Relação com negócios da Globo: em 23 dessas participações (79%), os cantores
convidados:
− mantinham contrato com a Som Livre, ou
− haviam participado do primeiro ou segundo volume do CD Promessas (gravado
pela Som Livre), ou
− estariam no Festival Promessas (edição nacional ou regional) naquele ano, ou
− já tinham estado em alguma versão anterior do Festival Promessas, ou
− haviam sido premiados em alguma edição do Troféu Promessas, também
promovido por uma empresa das organizações Globo.
Assim, na grande maioria dessas participações, ou havia alguma relação com produtos
da Som Livre ou havia relação com o composto Promessas (festival ou prêmio). Em alguns
casos, essa relação era percebida em ambos. Ou seja, em apenas 20% dos programas não foi
constatada nenhuma relação direta com negócios da Globo, como é possível ver abaixo:
Tabela 2: Relação dos convidados evangélicos com negócios da Globo.
SOM LIVRE
ANO

2010

2011

PROGRAMA
Domingão do
Faustão
Domingão do
Faustão
Domingão do
Faustão
Esquenta
TV Xuxa
Altas Horas
Caldeirão do
Huck
Esquenta

2012

DATA
27/jun
24/out

CONVIDADO (S)
Aline Barros
Fernanda B.
Ana Paula
Valadão

Contrato
com a
gravadora
-

CD
Promessas

PROMESSAS
Festival

Troféu

Ainda não
existia.

Ainda
não
existia.

Vol. 1 e 2

X

Vol. 1 e 2

12/dez

Ludmila Ferber

X

-

27/fev
18/abr
17/jul

Pastor Waguinho
Aline Barros
Rodolfo Abrantes
Ana Paula V.
Pregador Luo

X
-

Vol. 1 e 2
Vol. 1 e 2
-

Jotta A

-

-

Pastora Ana Lúcia

-

-

-

-

31/dez
1/jan

X
X
Regional
(MG)

X
X
X

TV Xuxa

11/fev

Aline Barros

-

Vol. 1 e 2

X

Edição
2011

Programa do
Jô

4/abr

Baby do Brasil

-

-

-

-
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[Continuação da Tabela 2]
SOM LIVRE
PROMESSAS
ANO

PROGRAMA

TV Xuxa

2013

DATA

7/abr

CONVIDADO (S)

Contrato
com a
gravadora

CD
Promessas

Festival

Troféu

Réges Danese

-

Vol. 1

Edição
2011

-

Damares

-

Vol. 2

Edição
2011

X

Vol. 1 e 2

X

-

X

Vol. 1 e 2

X

-

X

Encontro com
Fátima B.

7/dez

Ana Paula V.

Altas Horas

8/dez

Thalles Roberto
Aline Barros

-

Edição
2011 e
2012
Edição
2011 e
2012
Edição
2011 e
2012
Edição
2011
Edição
2011 e
2012

Encontro com
Fátima B.

14/dez

Esquenta

17/mar

Thalles Roberto

-

-

Encontro com
Fátima B.

20/mar

Pregador Luo

-

-

Encontro com
Fátima B.

10/mai

Aline Barros

-

Vol. 1 e 2

Estrelas

25/mai

Aline Barros

-

Vol. 1 e 2

Esquenta

23/jun

Tomzão

-

-

Programa do
Jô

30/out

Thalles Roberto

-

-

Altas Horas

2/nov

Ana Paula
Valadão

X

Vol. 1 e 2

X

13/nov

Baby do Brasil

-

-

-

15/nov

Vencedores
Promessas

-

-

TV Xuxa

21/dez

Jotta A

-

-

Encontro com
Fátima B.

20/mar

André Valadão

X

Vol. 1 e 2

Gui Rebustini

Fechou
contrato
dois meses
depois

-

-

Edição
2013

Edição
2013 e
regional
2014 (MG)

Edição
2011

Programa do
Jô
Encontro com
Fátima B.

Esquenta

20/abr

Thalles Roberto

2014

-

Esquenta

27/abr

Bruna Karlla

-

-

Programa do
Jô

16/jul

Pastor Batista

-

-

Edição
2012 e
2013
Edição
2011
Edição
2012 e
2013
Edição
2012 e
2013
Edição
2012 e
2013

Fernanda
B. (2011)
Regional
2012 (MG)
Edição
2012

Edição
2011

Edição
2011
Edição
2011
Edição
2011 e
2012
Edição
2011 e
2012
X
Edição
2012
Edição
2011
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SOM LIVRE
PROMESSAS
ANO

PROGRAMA

Encontro com
Fátima B.

DATA

13/nov

CONVIDADO (S)

Thalles Roberto

Contrato
com a
gravadora

CD
Promessas

Festival

Troféu

-

Edição
2012, 2013
e regional
2014 (MG)

Edição
2011 e
2012

-

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados encontrados nesta pesquisa.

Ainda sobre essa questão, vale a pena destacar um caso específico que ocorreu em
novembro de 2013, ocasião em que Fátima Bernardes levou ao seu programa os vencedores
do Troféu Promessas. Nesse dia, os vencedores de quase todas as categorias do prêmio
estavam presentes no programa, com exceção de alguns poucos ausentes, como Ana Paula
Valadão, líder do grupo Diante do Trono, que havia recebido o prêmio de melhor CD do ano.
Esse foi um fato que chamou a atenção deste estudo, não só por se tratar de um dos grupos
mais importantes da música gospel brasileira, mas também por Ana Paula já ter estado em
outros três programas da Globo antes.
Coincidência ou não, nessa mesma época, Ana Paula Valadão e o Diante do Trono
viviam um período conturbado com a Som Livre e já haviam declarado publicamente que
pretendiam romper o contrato com a gravadora, o que, de fato, aconteceu no ano seguinte.
Apenas com esse relato, não é possível afirmar que os problemas de relacionamento entre o
Diante do Trono e a Som Livre deixaram Ana Paula de fora do programa de Fátima, contudo,
é importante considerar que há fortes indícios que apontam para essa conclusão. Isso também
reforça a hipótese desta pesquisa, de que há uma grande relação entre os negócios da Globo e
os evangélicos para quem ela abre as portas de seus programas.
> Relação com a fama: dos 23 programas que contaram com algum cantor gospel
relacionado a negócios da Globo, todos traziam cantores que conquistaram ao menos um
disco de platina (mais de 80 mil cópias vendidas), sendo que alguns deles se achavam na casa
dos milhões e/ou possuíam importantes premiações do segmento gospel em seus currículos,
ou seja, cantores de sucesso.
Nos outros seis programas que contaram com convidados que não estavam
relacionados a negócios da Globo, em cinco havia cantores que fizeram sucesso no meio
secular antes de se converterem. Assim, mesmo esses cantores não tendo relação direta com
interesses comerciais da emissora e não estando no topo da lista dos artistas evangélicos mais
famosos do País, todos correspondiam a personalidades conhecidas e que, inclusive, já
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estiveram em programas da Globo antes. Esse é o caso de Rodolfo Abrantes (ex-vocalista do
grupo Os Raimundos), que esteve no programa Altas Horas em 2011, e da cantora Baby do
Brasil.
A única exceção ao quesito fama se deu por conta da entrevista realizada por Jô
Soares com o Pastor Batista, em julho de 2014, pois, apesar de esse ser um cantor gospel, não
é um artista tão conhecido. Contudo, pode-se afirmar que ele ainda corresponde a uma figura
altamente midiática, por se tratar de um pastor que dirige uma igreja de metaleiros e possui
uma banda de heavy metal. Além disso, é o extravagante, o fato noticiável, o que atrai
audiência.
Prova disso é que em março do mesmo ano esse pastor havia sido destaque em
matérias de dois grandes veículos: na Folha de São Paulo Online, que tratava da igreja de
metaleiros dirigida por Batista (SENRA, 2014), e na Revista Super Interessante, que trazia o
Primeiro Censo de Tatuagem no Brasil e dava destaque ao pastor na seção em que discutia as
tatuagens religiosas (HOLY METAL, 2014).
Outra personagem que se encaixa no perfil acima é a pastora Ana Lúcia, que esteve no
Programa Esquenta em janeiro de 201217. Como nesse mesmo dia estava presente o cantor
Jotta A, que tinha ligação com o Festival e o Troféu Promessas, o programa, em si, foi
considerado na contagem dos 79%. Porém, vale a pena mencionar o perfil dessa pastora que
foi chamada (em tom de brincadeira) por Regina Casé de a “crente doida”. De jeito
espontâneo e nada convencional, Ana Lúcia, também cantora, mistura ritmos como o funk e o
pagode e faz pregações sempre muito enérgicas, agitadas e festivas. Alguns dos seus vídeos se
tornaram verdadeiros hits na Internet, o que acabou chamando a atenção de Regina. Portanto,
outro caso do evangélico extravagante recebendo espaço na Globo.
> Relação com o sacerdócio: Outro fator importante diz respeito ao status de
liderança atrelado à imagem dos evangélicos que participaram dos programas da Globo. Dos
29 episódios considerados, em 24 (83%) deles havia algum ministro/sacerdote: 23 casos que
traziam cantores que também detinham o título de pastor e um episódio em que o cantor se
definiu como missionário, que foi Rodolfo Abrantes, no Altas Horas, ou seja, pessoas de
autoridade reconhecida e legitimada no meio evangélico.

17

Este programa não se encontra na amostra selecionada para a análise. Porém, foi considerado pertinente
mencioná-lo neste trecho por ser mais uma evidência dos pontos que aqui estão sendo sustentados.
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> Relação com a teologia neopentecostal: De todos os 29 programas observados, em
24 havia cantores ligados a denominações neopentecostais e nos outros cinco os convidados
eram vinculados a igrejas pentecostais. Dessa forma, vê-se que são os neopentecostais que
têm conquistado mais espaço na Globo e representado os evangélicos. Um público mais
integrado à sociedade, que tem grande parte de suas igrejas regidas sob os mesmos moldes de
uma empresa e que, portanto, é mais aberto a práticas de mercado e negociação.
E isso remete também a um evangélico mais moderno, que veste roupas da moda,
ouve músicas de ritmos populares, tem hábitos de lazer semelhantes aos não “crentes” e é
bastante familiarizado com o ambiente midiático, visto que muitas de suas atividades
religiosas fazem uso ou se estruturam a partir das lógicas da mídia, como foi apontado no
Capítulo 3.

6.2 O EVANGÉLICO DA GLOBO, EM LINHAS GERAIS

Ao observar, portanto, o tipo de sagrado que a Globo recebeu em seus programas,
percebe-se que a emissora, em primeiro lugar, buscou evangélicos que tinham algo em
comum com o ambiente midiático: todas as participações foram marcadas pela presença de
evangélicos cantores (em geral, cantores de sucesso). Em segundo lugar, no que diz respeito
às funções que eles exercem no campo religioso, vê-se que foram convidados indivíduos com
autoridade reconhecida no meio evangélico, ou seja, aqueles que têm o poder da palavra e
orientam a vida dos fiéis.
Outra importante característica que esses programas apontam é a forte relação desses
evangélicos com a teologia neopentecostal, o que remete, então, a um tipo de sagrado que
tem práticas mais parecidas com as que são vistas no ambiente profano, uma vez que são
mais integrados socialmente, menos conservadores, mais abertos a práticas de mercado e
consumo, mais familiarizados com o ambiente midiático e mais projetados ao crescimento
social e financeiro.
Ainda sobre a relevância desse sagrado no campo da mídia, nota-se que foram
priorizados evangélicos que pudessem beneficiar os negócios da emissora, já que a maior
parte deles estava, de alguma maneira, relacionada a interesses comerciais da Globo. Não
sendo este o caso, buscava-se, ao menos, alguém (ainda ligado ao segmento da música) que
fosse conhecido do público, ou seja, algum cantor que já tivesse feito sucesso no passado
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cantando música secular. Quanto às exceções, mesmo não sendo um cantor gospel de sucesso
vinculado a negócios da Globo, nem uma figura já conhecida no meio secular, esse
evangélico (cantor) deveria trazer alguma característica que representasse um fato noticiável,
ou seja, aquilo que fugisse do comum, o exótico, o diferente. Essas, então, são as
características do sagrado que foi convidado a dialogar com a emissora.
Entretanto, para compreender esse processo, não basta saber quem fala com quem.
Também é preciso identificar as regras de fala. Afinal, como defende Charaudeau (2012, p.
71), todo ato de linguagem é um ato de “liberdade vigiada”. Então, não se deve esquecer que,
uma vez que esses evangélicos entraram, eles estavam sob os termos do contrato de
comunicação assinado com a emissora. Dito em outras palavras, havia de antemão algumas
restrições que definiam os “papéis linguajeiros” que eles deveriam assumir, o que não era
apenas uma imposição da Globo, pois, em se tratando de uma negociação, os próprios
evangélicos também estavam em condições de apresentar seus limites e até mesmo negar
algumas restrições. Dessa forma, é importante ter em mente as delimitações em que esses
evangélicos se encontraram no espaço da emissora, como será visto no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 7

OS TERMOS DA NEGOCIAÇÃO, OS ACORDOS E AS QUEBRAS DE
CONTRATO

Sempre que dois interlocutores se dispõem a dialogar, há variados fatores que
interferem na conversa que eles desenvolvem, como o local em que eles se encontram, os
motivos pelos quais eles estão juntos, as características que eles têm em comum, os elementos
que os tornam diferentes etc.
No caso que aqui está sendo analisado, sabe-se onde o sagrado e o profano se
encontraram e como o diálogo entre eles aconteceu: em programas de entretenimento da Rede
Globo, por meio de conversas desenvolvidas entre convidados evangélicos e os
apresentadores desses programas. Também é conhecido o interesse comum que eles
compartilhavam: o público que assistia aos programas. Além disso, já se tem uma noção clara
sobre o tipo de evangélico que estava em negociação com a Globo: um sujeito que também
tem um perfil midiático, exerce liderança no campo religioso, se pauta por valores e
princípios neopentecostais e estava, de alguma forma, vinculado a interesses comerciais da
emissora.
Assim, antes de serem observados os assuntos sobre os quais os evangélicos e a Globo
conversaram e o que ficou mais evidente na fala de cada um deles, é importante considerar a
maneira como esses visitantes foram recebidos nesses programas e como eles próprios se
colocaram. É preciso entender, de um lado, as delimitações estéticas desses encontros que
correspondem à contextualização cenográfica dos programas em que eles foram inseridos, à
maneira como esses convidados evangélicos se vestiam, ao gestual de suas apresentações
musicais, enfim tudo que diz respeito à forma em que foram moldados esses encontros.
Do outro lado, é preciso conhecer as delimitações ideológicas que demarcaram a
presença desse sagrado junto ao profano. Assim, é importante perceber a maneira como
esses evangélicos foram apresentados, os papéis que a eles foram atribuídos, os atributos que
a eles foram associados, se a identificação religiosa foi ou não algo determinante em suas
participações, enfim, todas as credenciais e condições colocadas pela Globo. De igual modo, é
preciso considerar se os evangélicos corresponderam aos termos estabelecidos nesse contrato
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ou se posicionaram de uma maneira diferente ao que era esperado. Na sequência, então, estão
os resultados colhidos.

7.1 O QUE AS IMAGENS DIZIAM

Com relação ao cenário dos programas onde esses evangélicos foram inseridos, em
linhas gerais, foi possível perceber que não havia grandes mudanças que fizessem referência à
presença de um elemento sagrado no programa, ou seja, em se tratando de questões de
estrutura física, esse evangélico foi recebido como um convidado normal, tendo, porém,
algumas características específicas que diziam respeito ao contexto de cada programa. Essas
especificidades, portanto, estão sendo tratadas abaixo, agrupadas por tipo de programa para
evitar a repetição de fatores em comum:
a) Domingão do Faustão (programas 1, 2 e 3)
Esses programas mantiveram o cenário habitual do Domingão, que consiste em um
palco ao centro, uma banda de músicos à esquerda (normalmente trajados de roupa escura), as
dançarinas do Faustão à direita, vestidas com roupas curtas e sensuais, e um telão ao fundo,
onde são mostradas imagens durante as conversas e as apresentações musicais. Durante as
músicas, as modificações no palco eram as mesmas que normalmente são vistas na presença
de cantores de música secular, ou seja, redução da iluminação geral, jogo de luzes, imagens ao
fundo etc.
No primeiro programa, veiculado em junho de 2010, apesar de as dançarinas do
Domingão terem permanecido na posição que normalmente ocupam no palco e terem feito
suas coreografias normais durante as músicas cantadas por Aline Barros e Fernanda Brum,
havia um grupo de dança que acompanhava as cantoras evangélicas e aparecia ao fundo
dessas apresentações. Fato que chamou a atenção nesse grupo é que as dançarinas de Aline e
Fernanda usavam um vestido longo, escuro e bastante comportado, sem qualquer apelo
sensual. A mesma postura foi percebida nas convidadas evangélicas, que usavam roupas
discretas, que não delineavam o corpo, com cores sóbrias, sem decotes ou estampas.
No telão ao fundo, foram mostradas imagens das cantoras enquanto elas cantavam.
Durante a conversa com Faustão, foi exibido um vídeo em que as famílias de Aline e
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Fernanda assistiam a um jogo do Brasil juntas, uma cena típica de brasileiros acompanhando a
Copa do Mundo, que estava acontecendo naquela época.
No programa que contou com a presença de Ana Paula Valadão, que foi ao ar em
outubro do mesmo ano, não havia um grupo de dança exclusivo. Porém, a banda liderada por
Ana Paula, o grupo Diante do Trono, permaneceu o tempo todo ao fundo do palco, em
posição de destaque. Ainda assim, as bailarinas do Faustão executavam suas coreografias
durante as apresentações. Com relação à apresentação visual da cantora, Valadão seguiu o
mesmo padrão adotado por suas antecessoras: cores sóbrias, corte solto e visual comportado.
Na ocasião em que Ludmila Ferber esteve presente, menos de dois meses depois, a
cantora também se vestiu de maneira discreta e reservada, porém, usando uma roupa mais
parecida com um traje masculino. Durante o debate religioso que ocorreu entre Ludmila,
Faustão e o padre Fábio de Melo, foram mostradas ao fundo imagens de duas telas de Tarsila
do Amaral – Anjos e o Vendedor de frutas –, que pareciam trabalhar as ideias de religiosidade
e cultura nacional.
No que diz respeito à postura adotada por essas cantoras durante suas apresentações
nesses três programas, foi possível perceber que elas se mostravam à vontade no palco e
interagiam com o público como normalmente fazem os artistas seculares. A grande diferença
é que, enquanto cantavam, as evangélicas faziam gestos que remetiam a uma atitude de louvor
e adoração (olhos fechados, mãos para o alto etc.), se comportando como se estivessem na
igreja ou em algum dos seus shows.
b) Esquenta (programas 4 e 14)
O programa Esquenta varia bastante seus cenários, de acordo com o tema principal do
dia. Costuma ser bastante colorido, com muitas pessoas presentes no palco – convidados e
integrantes do programa –, além de ter um auditório que ocupa as laterais e a parte da frente
do cenário. Os elementos do programa são bastante misturados, especialmente durante as
apresentações musicais, em que boa parte dos presentes se juntam ao palco para dançarem
enquanto os artistas cantam. E, como um dos ritmos mais tocados no programa é o samba, há
sempre muitas mulheres vestidas com roupas curtas, barrigas à mostra etc.
Na ocasião em que o Pastor Waguinho esteve presente, em fevereiro de 2011, se
discutia a diversidade religiosa brasileira. Assim, havia outros representantes religiosos no
programa, inclusive, com trajes típicos, como uma convidada identificada como mãe de santo.
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O cenário era bastante colorido e trazia algumas bandeiras que faziam referência a diferentes
credos.
Nesse dia, Waguinho usava um terno cinza bem característico dos pastores
pentecostais e estava acompanhado por sua esposa Fabíola que usava os cabelos presos em
coque e vestia o chamado “roupão”, um vestido longo de mangas longas, que não delineia o
corpo e é traje obrigatório das mulheres que pertencem à ADUD (Assembleia de Deus dos
Últimos Dias), igreja onde eles congregam.
Quanto às músicas apresentadas no programa, Waguinho se movimentou com bastante
liberdade no palco e interagiu com o público diversas vezes. Entretanto, diferentemente das
participações evangélicas anteriores, o cantor manteve uma postura mais neutra, sem gestos
tão característicos de uma atitude de louvor e adoração.
Vale ainda mencionar a postura de Waguinho em relação aos demais representantes
religiosos que estavam no Esquenta. Além do discurso favorável à convivência com outras
formas de crença, o que será tratado na próxima seção deste capítulo, o cantor, na última
música que apresentou no programa, passou a maior parte do tempo de mãos dadas com outra
representante religiosa que se fazia presente naquela ocasião e era uma mãe de santo. Esse é
um fato que chamou a atenção na atitude de Waguinho, pelo fato de os evangélicos serem
conhecidos por sua forte rejeição às práticas do candomblé, de macumbaria etc.
No programa que contou com a participação de Gui Rebustini, que foi ao ar em abril
de 2014, o tema principal do dia era a páscoa. Por isso, o cenário estava todo decorado com
base na perspectiva comercial da data, voltada para o consumo de ovos de chocolate. Assim,
havia ovos de páscoa, doces, diferentes formatos de chocolate, pessoas fantasiadas de coelho,
dentre outros. Não houve, nessa ocasião, qualquer contextualização cenográfica de caráter
religioso.
De visual moderno, roupas da moda e tatuagens, a aparência de Gui Rebustini também
não estabelecia qualquer distinção de cunho religioso, pelo contrário, se mostrava bem
semelhante ao visual de um cantor secular de música pop/rock. Quanto à apresentação
musical do cantor, foi possível perceber que o mesmo manteve uma postura mais discreta e
neutra, sem interagir tanto com o público, mas também sem manifestar gestos e expressões
que indicavam alguma atitude de culto.
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c) Altas Horas (programa 5)
O programa Altas Horas possui alguns palcos para as bandas que se fazem presentes
no programa e um ambiente central, onde o apresentador e os convidados se encontram
rodeados pela plateia. Trata-se de um cenário de visual bastante despojado, jovial e com
muitos elementos que remetem a um ambiente midiático e musical.
Nesse programa em questão, que aconteceu em julho de 2011, não houve qualquer
alteração no cenário que fizesse referência à presença de um convidado religioso. Rodolfo
Abrantes ocupou os mesmos espaços que os demais convidados presentes. Além disso, com
tatuagens espalhadas pelo corpo, calça jeans, tênis e camiseta, Rodolfo tinha um visual bem
próximo dos jovens e adolescentes que estavam no local. Apesar de cantor, o convidado
evangélico não apresentou nenhuma música neste dia, apenas participou de diálogos com o
apresentador. Vale ressaltar que Rodolfo tinha um semblante bastante sereno durante sua
participação.
d) Caldeirão do Huck (programa 6)
Nesta ocasião, que ocorreu em dezembro de 2011, o programa estava sendo realizado
em uma praia de Fortaleza, fora de seu estúdio habitual. Porém, alguns elementos típicos do
programa foram mantidos, como o auditório, o palco central e as dançarinas do Caldeirão, que
ocupavam as laterais do cenário e, nesse dia, estavam trajadas de biquíni. Não havendo
qualquer contextualização cenográfica de caráter religioso, os convidados evangélicos desse
episódio ocuparam o mesmo palco que os cantores seculares que participavam da
programação.
No que diz respeito à apresentação visual dos cantores, Ana Paula usava um vestido de
comprimento médio, de corte solto e cor branca, sem nenhuma parte do corpo em evidência.
Já Pregador Luo se vestia com uma roupa típica de um cantor de rap e hip hop: camiseta e
bermuda, camisa aberta por cima, tênis, boné e óculos escuros. Um visual moderno e bastante
jovial.
Quanto à presença de palco dos artistas gospel, pode-se dizer que ambos se
movimentaram com liberdade e se mostraram à vontade na interação com o público. A grande
diferença é que Ana Paula teve uma postura semelhante à que é vista em suas apresentações
nos cultos e shows evangélicos (olhos fechados, mãos para cima, dentre outros), enquanto
Luo se limitou a interagir com o público com as mesmas expressões e gestos que
normalmente são utilizados pelos cantores seculares. Além disso, o convidado tirou uma
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moça de biquíni para dançar durante sua apresentação, ou seja, assumiu uma conduta que era
própria do meio.
e) Programa do Jô (programas 7, 11 e 15)
Esse é um programa cujo cenário segue, praticamente, o mesmo formato o ano todo.
E, nas ocasiões em que os convidados evangélicos estiveram presentes, seguiu-se o mesmo
padrão estético: um auditório localizado em frente ao palco, a banda do programa ocupando a
lateral esquerda do cenário e o ambiente principal (ao centro), onde ficavam o entrevistador
(sentado à mesa) e o convidado que sentava-se ao lado, em um sofá. Não houve, portanto,
qualquer contextualização religiosa no cenário do programa nesses dias.
No que diz respeito à apresentação visual desses cantores, foram três os perfis
percebidos. No programa 7 (abril de 2012), havia Baby do Brasil, que tinha um visual
totalmente fora dos padrões: cabelos roxos e uma roupa bem extravagante (apesar de não
deixar quase nenhuma parte do corpo à mostra e não ter qualquer apelo sensual) que parecia
um traje de show. A comunicação gestual de Baby também era bem performática,
extravagante.
No programa 11 (outubro de 2013), esteve presente o cantor Thalles Roberto, de
visual moderno e despojado, bastante jovial. Já o Pastor Batista (programa 15, julho de 2014),
responsável por uma igreja de metaleiros, tinha o perfil típico de um cantor de heavy metal:
cabelos e barba compridos, muitas tatuagens, calça e camiseta escuras, bota e uma camisa
camuflada (militar) por cima. Contudo, apesar do visual mais pesado, Batista tinha um
semblante bastante tranquilo.
No que diz respeito à apresentação musical desses cantores, nos programas de Baby e
Thalles, os convidados cantaram apenas trechos de suas músicas, sentados mesmo onde
estavam. Portanto, não havia muito espaço para performances mais elaboradas e mais
próximas do que eles normalmente fariam se estivessem com o palco à sua disposição. Ainda
assim, ambos cantaram de maneira mais compenetrada, mantendo os olhos fechados em
alguns momentos. Já Batista apenas falou em voz alta o trecho de uma de suas músicas,
utilizando sua voz gutural (voz de som grave e rouco, de agressividade bem característica dos
cantores de heavy metal).
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f) Encontro com Fátima Bernardes (programas 8, 9, 12 e 13)
Nos programas 8 e 9, veiculados em dezembro de 2012, o Encontro tinha um tipo de
cenário: uma região central que ficava entre dois pequenos auditórios reservados para os
convidados, com pequenas plateias ao fundo. Esse miolo era o local onde Fátima permanecia
a maior parte do tempo e também era o espaço onde eram realizadas as apresentações
musicais do dia.
Em 2013, houve uma reformulação do cenário do programa, que foi ampliado, ganhou
um espaço central com sofás e cadeiras mais confortáveis e também uma platéia maior,
localizada de frente para esse grande palco. A lateral esquerda ficou destinada às bandas dos
cantores/grupos que se apresentavam no dia. Esse foi o contexto dos programas 12 e 13.
Em nenhuma dessas ocasiões, nem mesmo no programa 12, que contou com a
participação dos vencedores do Troféu Promessas e foi inteiramente dedicado à cultura
gospel, houve alterações no cenário de forma a fazer algum tipo de contextualização religiosa
em função da presença dos convidados evangélicos.
Com relação à apresentação visual dos cantores que se fizeram presentes nesses
programas – Ana Paula Valadão e Israel Novaes (programa 8), Aline Barros e Thalles
Roberto (programa 9), os vencedores do Troféu Promessas (programa 12) e André Valadão
(programa 13) –, foi possível perceber que as mulheres, em geral, usavam roupas discretas e
sem nenhum apelo sensual.
Quanto aos homens, Thalles, André e alguns dos premiados do Promessas, como o
cantor Gui Rebustini, tinham um estilo mais moderno, jovial e despojado, com roupas atuais.
Já cantores como Israel Novaes e Anderson Freire, que também estavam entre os vencedores
do Promessas, mantinham um visual mais neutro, ou seja, sem nenhuma conotação religiosa,
mas também, sem características tão joviais e atreladas a tendências de moda. A única
exceção se deu por conta do grupo Arautos do Rei (programa 12) que, por ser um quarteto,
que é um estilo de grupo mais formal, usava terno e gravata.
Já nas apresentações musicais, a postura de todos esses cantores foi a mesma: sempre
trazendo a atitude de culto e adoração para os palcos da Globo.
g) Estrelas (programa 10)
Esse é um programa diferente dos demais, pois além de não contar com a presença
física de um auditório, o Estrelas não possui um cenário fixo. Cada quadro do programa é
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realizado em um local diferente, de acordo com o tema que está sendo trabalhado e a pessoa
que está sendo entrevistada.
Assim, no episódio que contou com a participação de Aline Barros, que aconteceu em
maio de 2013, a entrevista foi realizada na casa da cantora. Nesse caso específico, em que
havia mais flexibilidade para que o cenário fosse montado de acordo com as ideias e valores a
serem reforçados pela emissora, foi possível perceber alguns enquadramentos importantes.
As conversas que Angélica teve com Aline aconteceram em quatro ambientes: na
cozinha, na sala principal da casa (onde havia um piano com os principais prêmios da carreira
da cantora – cinco Grammys), em uma varanda (onde ficava o que a convidada chamou de
“cantinho especial” (anexo 10), um dos locais prediletos da família) e no quarto da filha mais
nova de Aline, Maria Catherine.
Com isso, vê-se que o gospel foi formatado dentro de um ambiente familiar, de
intimidade, com hábitos de pessoas comuns que vão para a cozinha e também põem a mão na
massa. Além disso, houve um destaque especial para o ambiente que identificava essa
convidada evangélica como uma cantora de sucesso – a sala com os prêmios sobre o piano.
Assim, tem-se que, da parte da Globo, quando havia alguma ambientação para os
convidados evangélicos, ela se dava nos mesmos termos que a de outros convidados comuns,
ou seja, não acontecia por motivos religiosos, a não ser nos casos em que o programa discutia
religião, como foi o Esquenta que teve o Pastor Waguinho entre seus convidados (programa
4) e o Domingão do Faustão que recebeu Ludmila Ferber (programa 3). Em outras palavras,
vê-se que a emissora não alterou a decoração de sua casa para torná-la menos profana ou
mais sagrada para receber os evangélicos.
E, no único programa que permitia uma formatação mais flexível, que foi o caso da
participação de Aline Barros no Estrelas, o enquadramento dado pela Globo foi voltado para a
identificação de um artista de sucesso que, ao mesmo tempo, era uma pessoa de casa,
acessível e ligada à família, mostrando que o evangélico não é uma pessoa tão diferente e
distante como talvez se pense.
De igual forma, com exceção do cantor Pregador Luo que, no Caldeirão do Huck,
entrou no clima do programa e assumiu uma postura mais próxima de uma apresentação
secular, os convidados evangélicos não alteraram a forma religiosa de suas apresentações para
que seu estilo musical ficasse mais parecido com o contexto profano em que eles estavam
inseridos.
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No que diz respeito à aparência desses cantores, nota-se que, de maneira geral, esses
evangélicos se vestiam como pessoas comuns e até demonstravam seguir tendências de moda.
Contudo, ficava evidente que essa semelhança com o estilo de roupa usado pelos não
evangélicos tinha certos limites, pois, no caso das mulheres, apesar de não usarem roupas que
faziam referência ao perfil de “crente” tradicional, elas ainda mantinham um visual mais
discreto e comportado.

7.2 AS IDEOLOGIAS QUE SUSTENTAVAM AS NEGOCIAÇÕES

Como foi dito anteriormente, uma vez que o evangélico se colocava na Globo, ele
estava ciente não só do tipo de ambiente onde ele estava entrando e das práticas que ali
normalmente eram desenvolvidas, mas também de quem estaria à frente das conversações.
Seria o anfitrião, o apresentador do programa, quem introduziria esse convidado aos de casa,
falaria o que de importante, nele, precisaria ser conhecido e também definiria os temas das
conversas que seriam desenvolvidas nesse encontro, podendo, de antemão, já estabelecer
alguns valores que seriam considerados moralmente aceitáveis nas discussões. Em outras
palavras, mesmo havendo ali certa casualidade, parte do escopo daquela interlocução já estava
escrita antes mesmo do imigrante cruzar a fronteira. Assim, é importante considerar, nos
discursos desses apresentadores:

−

como esse evangélico estava sendo apresentado, ou seja, quem, de fato, era esse evangélico
para a Globo, ou então, como a emissora desejava que esse convidado fosse percebido;

−

se a identificação religiosa desse convidado era algo que o apresentador deixava claro e o
distinguia dos frequentadores habituais dos programas ou não;

−

os papéis que estavam sendo atribuídos a esse evangélico, que mostravam a razão pela qual
ele se fazia presente em cada um desses programas.
Além disso, é necessário que se perceba a forma como esse evangélico correspondia a

cada uma dessas delimitações. Assim, na sequência estão sendo tratados os resultados
encontrados nesses programas, segundo as credenciais dadas ao evangélico, os objetivos de
sua participação e a maneira como eles próprios se posicionaram. De forma a facilitar a
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compreensão dos dados, essas discussões estão sendo agrupadas a partir dos diferentes tipos
de identificação que foram percebidos nesses encontros: o cantor gospel de sucesso, o artista
de sucesso, o representante religioso, alguém famoso que se converteu, o evangélico fora
dos padrões e uma pessoa comum, atendendo cada um a objetivos diversos e sendo
correspondidos, também, de formas variadas.
> o cantor gospel de sucesso (programas 1, 2, 6, 8, 9, 12 e 14)
Nesses programas, os evangélicos eram apresentados como cantores de música gospel,
ou seja, com a identificação religiosa atrelada à imagem desses convidados, contudo, tendo o
fator sucesso apontado como o atributo mais importante. Percebe-se, nessa forma de
identificação, o objetivo macro de promover a música gospel, esse segmento musical que
havia se tornado um importante investimento das organizações Globo, e, de maneira mais
específica, o intuito de também promover o Festival Promessas, o especial de música gospel
que integrava a programação de fim de ano da TV Globo. Portanto, mais consumidores para
os CDs evangélicos da Som Livre e mais telespectadores para a programação gospel da
emissora.
Assim, serão mostradas abaixo algumas referências dessas identificações, que estão
sendo apresentadas em forma de tabelas (acompanhadas de alguns comentários), para facilitar
a visualização dos dados, listados, aqui, de maneira objetiva e pontual.
Quadro 2: Falas do primeiro programa que remetem a um cantor gospel de sucesso.
PROGRAMA

Domingão
do Faustão
1

Convidadas:
Aline Barros
e Fernanda
Brum

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO
Faustão:
- “as rainhas da música evangélica”
- “as duas maiores estrelas da música gospel”
- “E a primeira que vem aí tem 26 anos de carreira, 30 CDs, mais de cinco
milhões de discos vendidos, três prêmios Grammy latino. A mãe do Nicolas
vem aí. É hora de Aline Barros!”
- “Dezoito anos de carreira, 15 CDs, quatro milhões de discos vendidos, já foi
modelo, gravou comerciais, a mãe do Isaac e da Laura, é hora de Fernanda
Brum!”
(anexo 1)
= as duas maiores representantes da música evangélica.

Fonte: Programa Domingão do Faustão, veiculado no dia 27 de junho de 2010.

É importante observar que o Domingão não estava levando ao seu público apenas duas
representantes da música evangélica, mas sim, segundo a descrição do apresentador, as mais
importantes. Além disso, Faustão fez questão de utilizar na apresentação de Aline e Fernanda
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o mesmo jargão que normalmente emprega na descrição dos convidados habituais de seu
programa: “a mãe de...” (anexo 1).
Como o evangélico se posiciona

−

Nessa participação, Aline e Fernanda não contrariam, mas também não reforçam a
identificação de sucesso atribuída pelo apresentador. Em contrapartida, explicam o papel que
exercem como cantoras de música gospel: “Nós comunicamos as boas novas através da
música” (anexo 1). Ou seja, o que fazem não é para benefício próprio, pois elas se veem na
função de instrumento, como é possível perceber nesta explicação de Fernanda:
Quando eu era adolescente, eu tive um tempo cantando música secular. Mas, quando
eu me converti, aos dezesseis anos, quando eu tive esse encontro maravilhoso com
Jesus, eu decidi dedicar toda a minha arte de teatro, de música, de harmonia, das
firulas que eu sabia, de tudo que eu tinha ouvido, pra Deus. Foi uma coisa, assim,
sacerdotal, sabe? Eu peguei tudo que era de talento meu e falei: vou usar pra Deus.
(anexo 1)

Além disso, ao afirmarem que são muitos os compositores desse estilo musical, as
cantoras estabeleceram a condição necessária para se estar nesse ofício: “Mas eu acho que
tem que viver essa verdade, né, Aline?”. Por último, vale ressaltar que as músicas cantadas
pelas convidadas traziam conteúdo religioso explícito e ainda eram complementadas por
algumas frases de cunho religioso ditas ao longo da apresentação, como se vê nesta frase dita
por Aline: “Glória ao nosso bom Deus!” (anexo 1).
Quadro 3: Falas do segundo programa que remetem a um cantor gospel de sucesso.
PROGRAMA
Domingão
do Faustão
2

Convidados:
Ana Paula
Valadão (e a
banda Diante
do Trono)

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO
Faustão: “uma banda que tá acostumada com públicos de 500 mil, um milhão,
dois milhões em São Paulo, 12 anos de história, vem de Belo Horizonte [...]. A
partir deste momento, o Domingão do Faustão, orgulhosamente, apresenta: Ana
Paula Valadão, Diante do Trono, Galera!”
Auditório: “[...] foi divulgada uma nota, no ano passado, que a senhora é a líder
do maior ministério de louvor da América Latina. Como que a senhora se sente
com isso?”
(anexo2)
= um gospel que também está entre os principais do segmento evangélico.

Fonte: Programa Domingão do Faustão, veiculado no dia 24 de outubro de 2010.

Logo na abertura do quadro, Faustão apresenta o Diante do Trono como um grupo de
sucesso e carreira solidificada. Ao final, o define como uma banda unida e competente. A
mesma valorização é atribuída a Ana Paula, a qual o apresentador chama, inicialmente, de
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“soberana” e, no encerramento, a descreve como alguém preparada, sincera e transparente
(anexo 2).

−

Como o evangélico se posiciona
Durante a conversa com Faustão, é possível notar que Ana Paula, em alguns

momentos, assume a condição de cantora gospel de sucesso, atribuindo a essa identificação
uma conotação positiva. Ou seja, percebe-se no próprio evangélico a valorização e o
engrandecimento desses resultados, como pode ser visto nas falas abaixo, ditas em momentos
diferentes do programa (anexo 2):
− [...] em 1998 a gente foi gravar as músicas das nossas reuniões. E quando a gente

gravou esse primerio CD, explodiu!

− E, depois, quando as músicas começaram a ser espalhadas por todas as igrejas do

Brasil, as músicas começaram a ser cantadas, a gente começou a se dedicar mais e
mais pra isso e... tamos aí, doze anos.

− Com certeza! A gente tem muitos fãs, né? Muitos e-mails, twitters, pessoas que

não são evangélicas e que acompanham a gente.

− Foi, na verdade, um mês antes, e foi um público recorde, assim, o primeiro evento

totalmente evangélico ali. Foi maravilhoso!

Entretanto, ao falar sobre o papel que exerce estando à frente desse trabalho de
sucesso, Ana Paula tira o foco de si e se coloca como alguém a serviço de outro, como é
possível perceber nesta declaração: “Eu me vejo como uma ‘isquinha’ para atrair as pessoas
para a mensagem que eu carrego” (anexo 2). Vê-se, então, a noção de instrumento tão
característica da ideia de vocação defendida pelos protestantes.
Além disso, a cantora leva ao palco uma música de conteúdo religioso explícito e,
ainda, complementa a mensagem da letra cantada, acrescentando, nos intervalos de sua
apresentação, frases religiosas, como as que são vistas abaixo, ditas ao final da última música
que ela cantou no programa (anexo 2):
− A Ti, Senhor, Só a Ti!
− Vamos encher os céus do Brasil nesta hora!
− Jesus, nossa alegria, a nossa vida! Te amamos, Senhor! Te celebramos, Senhor!
− O Brasil te celebra, Deus! Tu és digno, Senhor Jesus!
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Quadro 4: Falas do sexto programa que remetem a um cantor gospel de sucesso.
PROGRAMA
Caldeirão do
Huck
6

Convidados:
Ana Paula
Valadão e
Pregador Luo

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO
Luciano Huck:
- “[...] hoje o Caldeirão vai ser, assim, o sagrado e profano. Pela primeira vez,
no palco do Caldeirão, nós vamos ter duas grandes atrações evangélicas, da
música gospel. Daqui a pouquinho tem Ana Paula Valadão, daqui a pouquinho
tem pregador Luo”;
- “Você tem sete milhões de discos vendidos, mulher?”
- “grandes atrações gospel”;
- “é uma música gospel, mas acho que é um dos melhores rappers brasileiros
que eu ouvi nos últimos tempos”;
- “Mas, deixa eu entender, você faz um Rap gospel? É isso, teoricamente?”.
(anexo 6)

Fonte: Programa Caldeirão do Huck, veiculado no dia 31 de dezembro de 2011.

Vale observar que, ao mesmo tempo em que Luciano Huck identifica Ana Paula
Valadão e Pregador Luo como representantes do sagrado, ele os apresenta como duas
grandes atrações de um fenômeno musical, que é a música gospel. E esse viés midiático
(secular) se torna a principal forma de identificação dos cantores evangélicos no programa.
Ao falar de Ana Paula, por exemplo, Luciano destaca os sete milhões de discos
vendidos pela cantora, diz que ela canta muito bem e que suas músicas são “incríveis”.
Quanto ao Pregador Luo, Luciano enfatiza os quinze anos de carreira do cantor, fala das
parcerias que ele já fez com artistas do meio secular, comenta que sua música é tema de
grandes lutadores do UFC e diz ter se impressionado com o trabalho de Luo, que foi um dos
melhores rappers que ele ouviu nos últimos tempos (anexo 2).
Contudo, há um ponto importante nessa abordagem de Luciano, especialmente na
maneira como ele descreve a música de Luo: “[...] é uma música gospel, mas acho que é um
dos melhores rappers brasileiros que eu ouvi nos últimos tempos” (anexo 6). Como bem se
sabe, a conjunção mas serve para introduzir um contraste ou oposição à ideia anterior. Assim,
pode-se inferir, por meio da fala do apresentador, que um bom rapper e música gospel são
duas coisas que, originalmente, não combinam, não pertencem ao mesmo grupo. Por outro
lado, Huck se esforça em integrar o estranho ao ninho, colocando nele uma roupagem
midiática e traduzindo-o para a linguagem secular. Além disso, procura combinar os dois
mundos, como no caso em que pergunta se o que Luo faz é um rap gospel.
Dessa forma, vê-se, nesse programa, que são os valores profanos – sucesso e
qualidade musical – que atuam na legitimação do gospel que é inserido no palco do Caldeirão.
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Como o evangélico se posiciona

−

Aqui, têm-se dois tipos de posicionamento. Quando Luciano destaca os sete milhões
de discos vendidos por Ana Paula, ela confirma a vendagem alta dos discos, mas, em
contrapartida, retira o foco do seu sucesso e ressalta o propósito de sua música: “É, sabe, o
Brasil tá com sede de uma água diferente. Jesus disse que Ele é a água da vida, então, nossas
músicas falam dessa água que realmente vem pra suprir o nosso coração, preencher a nossa
vida. É por isso que vende muito!”. Assim, a cantora, de certa maneira, estabelece uma ponte
entre os dois mundos, colocando o sagrado como o responsável pelos resultados profanos de
sua música. Ainda sobre o vínculo com suas origens, convém mencionar que, assim como
ocorreu em sua participação anterior, a música cantada por Valadão remete a uma música de
culto, que é complementada por frases de cunho religioso, como nesta fala: “Você está diante
do rei dos reis! Louve-o, adore-o!” (anexo 1).
Pregador Luo, todavia, canta uma música que fala de sol e calor, sem nenhuma
conotação religiosa e, apesar de também abordar o conteúdo de sua música e de assumir sua
condição como cantor evangélico, ele se identifica a partir de uma posição mais neutra, ou
seja, menos religiosa, como é possível notar nesta resposta (anexo 6): “Sim, teoricamente, é a
Palavra de Deus, Rap evangélico, mas também com um conteúdo social muito positivo, um
rap positivo que fala de Deus que fala da Palavra de Deus”.
Quadro 5: Falas do oitavo programa que remetem a um cantor gospel de sucesso.
PROGRAMA
Encontro
com Fátima
Bernardes
8

Convidados:
Ana Paula
Valadão e
Israel Novaes

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO
Fátima Bernardes:
- “Então, a gente vai conversar um pouquinho mais com a Ana Paula Valadão
sobre o Festival Promessas”.
- “[...] vocês já cantaram pra dois milhões de pessoas, eu não consigo imaginar
o que a pessoa sente cantando pra um público de dois milhões de pessoas;
- “Olha só, eu vou pedir pra vocês cantarem uma música pra gente: Me ama, né,
que foi uma música premiada num festival essa semana, não é isso?
(anexo 8)

Fonte: Programa Encontro com Fátima Bernardes, veiculado no dia 7 de dezembro de 2012.

Além da descrição acima, é importante dizer que, no início do programa, quando
Fátima integrou os cantores aos demais assuntos que estavam sendo discutidos naquele
encontro, a apresentadora também mencionou que Ana Paula era pastora. Contudo, como não
havia nenhuma temática religiosa sendo trabalhada naquele momento, essa identificação
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pareceu muito mais como reforço do grau de importância e respeitabilidade que estava sendo
atribuído a Ana Paula do que tanto pelo sentido religioso daquele ofício (anexo 8).

−

Como o evangélico se posiciona
Por meio dos comentários de Ana Paula, é possível notar que o gospel, nesse

programa, também reforça sua condição de sucesso, como se vê no momento em que a
cantora comenta o grande público mencionado por Fátima e descreve a ocasião em que isso
aconteceu:
[...] posso dizer que eu fico tão concentrada, tão focada, que, as vezes, depois que
acontece é que eu penso: “Uau olha o quê que eu acabei de viver!”. [...] Foi a
gravação do DVD do Diante do Trono, foi realmente um público recorde, na cidade
de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Foi muito especial, muito
maravilhoso! (anexo 8)

Contudo, a identificação religiosa e a visão de serviço, de serem instrumentos para
levar uma mensagem, se fazem novamente presentes na maneira como os evangélicos se
definiram nas telas da Globo, como se nota nos dois diálogos abaixo:
Fátima B.: Então, a gente vai conversar um pouquinho mais com a Ana Paula
Valadão sobre o Festival Promessas.
[...] eu queria saber qual a expectativa de vocês, porque vocês participaram do ano
passado, que foi o primeiro, né?
Ana Paula: Isso, é a segunda edição, e a gente se sente muito feliz porque é uma
oportunidade maravilhosa de cantar pro Brasil inteiro aquilo que a gente ama, aquilo
em que a gente acredita, mostrar a diversidade, também, da música evangélica.
Fátima: E vocês fazem, também, CDs para crianças?
Ana Paula: Sim. Ah, é muito legal! A gente não quer apenas divertir, mas a gente
quer, realmente, ensinar a Bíblia, os princípios da Palavra de Deus, a vida cristã.
(anexo 8)

Também vale mencionar que, assim como havia feito nos programas anteriores dos
quais participou, Ana Paula, que já cantava uma música com letra religiosa, complementou a
mensagem da letra acrescentando outras frases que remetiam ao sagrado, como se vê no
momento em que ela explicou o conteúdo da música Me ama: “Vamos falar desse maior amor
de todos, o amor de Deus por nós, amor incondicional. Ele que nos criou, que nos resgatou,
que nos salvou. Ele já provou o quanto ele nos ama” (anexo 8).
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Quadro 6: Falas do nono programa que remetem a um cantor gospel de sucesso.
PROGRAMA
Encontro
com Fátima
Bernardes
9

Convidados:
Aline Barros
e Thalles
Roberto

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO
Fátima:
- “grandes nomes da música gospel brasileira”
- “duas estrelas”.
- “Ó, a gente vai bater papo e eles vão cantar, é claro!”
- “Olha, a gente vai falar do Festival Promessas que vai abrir a série de
especiais da globo aqui de fim de ano, o show foi gravado na semana passada,
foi a segunda edição, e a gente tá com duas estrelas desse evento, que é o
Thalles e a Aline” (anexo 9)

Fonte: Programa Encontro com Fátima Bernardes, veiculado no dia 14 de dezembro de 2012.

Convém ressaltar que, além de Aline e Thalles estarem ali para favorecer a imagem da
música gospel, a participação dos dois se pautava, sobretudo, pelo intuito de promover o
Festival Promessas.

−

Como o evangélico se posiciona
Observando as falas de Aline, é possível perceber que a cantora acrescentou dados que

colaboraram para que ela fosse identificada como uma artista de sucesso. Antes de apresentar
sua primeira música, por exemplo, além de um livro com sua autobiografia, Aline entregou de
presente a Fátima um DVD que mostrava os principais sucessos de seus vinte anos de carreira
e um DVD infantil, que havia recebido um importante prêmio: “Esse é o Aline e CIA três.
Nós recentemente ganhamos o Grammy latino”. Entretanto, logo após falar do Grammy, que
era o quinto de sua carreira, a cantora trouxe junto sua identificação religiosa: “Cinco
Grammys, presente de Deus” (anexo 9).
Quanto a Thalles, ao falar de sua formação musical, o cantor se identificou como
alguém que respirava música desde criança: “Eu sou filho de músico, a gente cresceu com
música em casa, só música. Se quisesse ser aceito na rodinha, tinha que sabe tocar algum
instrumento, cantar”. Momentos mais tarde, explicou o motivo pelo qual não definia sua
música como sendo religiosa: “Porque se nós formos religiosos nós criamos uma barreira que
impede as pessoas de nos conhecerem”. Assim, se coloca como um homem de Deus que canta
de um jeito próprio, com “uma música aberta, que fala de Deus de uma maneira espontânea e
com verdade no coração” (anexo 9).
Importa ainda mencionar que tanto Aline quanto Thalles levaram ao palco do
Encontro músicas com conteúdo religioso explícito, com letras que demonstravam serem
canções cantadas para Deus, como se vê nos seguintes fragmentos:
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Tu és a própria vida
A força que há em mim
Tu és o Filho de Deus
Que me ergue pra vencer
Senhor de tudo em mim
Já ouço a Tua voz
Me chamando pra viver
Uma história de poder
(Trecho da música Ressuscita-me, de Aline Barros)
Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus
Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do Teu Lado
Senhor, desde o ventre da minha mãe
Eu sou povo exclusivo Teu
Eu sou abençoado, se vivo obediente
Mas todo dia o pecado vem, me chama
Todo dia as propostas vêm, me chamam
Todo dia vêm as tentações, me chamam
Todo dia o pecado vem
Mas eu escolho Deus
Eu escolho ser amigo de Deus
Eu escolho Cristo todo dia
Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus
(Trecho da música Eu escolho Deus, de Thalles Roberto)

Quadro 7: Falas do décimo segundo programa que remetem a um cantor gospel de sucesso.
PROGRAMA
Encontro
com
Fátima
Bernardes
12
Convidados:
Vencedores
do Troféu
Promessas

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO
Fátima:
- “os grandes vencedores do Troféu Promessas 2013, o maior prêmio da música
gospel no Brasil;
- “artistas vitoriosos do Troféu Promessas”;
- “São sete meses, disco de platina, que é muita coisa, ele não tem muito tempo
livre” - comenta ao iniciar a conversa com um dos cantores presentes: Anderson
Freire (anexo 12).

Fonte: Programa Encontro com Fátima Bernardes, veiculado no dia 15 de novembro de 2013.

Percebe-se, portanto, a identificação de um evangélico que, apesar de religioso, é um
artista cuja qualidade é atestada por importantes prêmios. Vale lembrar, no entanto, que a
premiação que Fátima define como o maior prêmio da música gospel no Brasil é uma
promoção da Globo.

−

Como o evangélico se posiciona
É importante considerar que, nesse dia, foram vários os participantes que estiveram

envolvidos em diálogos com a apresentadora Fátima. Contudo, a cantora Fernanda Brum foi
a convidada evangélica que mais participou dos diálogos e também foi a única que esteve no
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espaço central do cenário, onde ficam os convidados principais do programa. Assim, as falas
de Fernanda se tornam bastante representativas nesse dia.
Assim, foi possível perceber que, ao falar em nome dos vencedores do Troféu
Promessas que se faziam presentes naquele Encontro, explicando o significado daquela
premiação, Fernanda não os define como artistas, cantores de sucesso etc., mas sim como
ministérios, ou seja, associa à identificação de seu grupo a noção de serviço.
Por outro lado, ressalta que, apesar de só agora estarem sendo reconhecidos, esse é um
trabalho que eles desenvolvem há anos, como se vê na seguinte declaração: “Esse prêmio, ele
traz em si a coroação dos ministérios que já estão há trinta anos na estrada [...]” (anexo 12).
Portanto, apesar de o título escolhido por Fernanda apontar para algo não voltado para a glória
pessoal dos que se dedicam à música gospel, ela fala em um reconhecimento que, finalmente,
estava sendo conquistado, um resultado que está entre as principais buscas de um artista
secular.
Todavia, momentos adiante, a cantora reforça a ideia de estarem ali como
instrumentos, como meio para levarem uma mensagem: “[...] mais do que ouvir falar, mais do
que ler uma camiseta, mais do que ler uma canção evangélica ou gospel, como vocês
quiserem dizer, ou cristã, é ler a nossa vida, né, que é o que fala mais alto”. Essa mesma
concepção foi vista na resposta dada pelo grupo Pedras Vivas, outro premiado do dia: “a
música pra nós é um meio de comunicação [...]”. E também na explicação dada pelo grupo
Arautos do Rei: “Essa música, Fátima, ela fala da volta de Jesus, que é uma ênfase desse
ministério nessas cinco décadas. O Arautos sempre se propôs a apresentar a Bíblia através das
músicas e isso se prolongou durante todo esse tempo” (anexo 12).
Ainda sobre a maneira como esses evangélicos responderam à identificação de cantor
gospel de sucesso que lhes foi atribuída, é importante considerar o comentário de Anderson
Freire que defende que não é essa perspectiva midiática e mercadológica de sucesso que o
define: “Meu maior sucesso é não depender de uma agenda lotada pra ser feliz” (anexo 12).
Outra declaração que reforça a visão de um gospel não voltado ao sucesso profano foi dada
por Gui Rebustini ao falar sobre os prêmios que havia recebido. Contudo, convém observar
que, apesar da postura humilde do cantor, ainda é dado destaque à quantidade de prêmios por
ele recebido:
[...] meu pai, desde muito pequeno, sempre me falou uma coisa: a coisa mais
importante era agradar a Deus. E quando eu fizesse isso, eu teria o favor de Deus
sobre a minha vida, eu teria a bênção de Deus sobre a minha vida. E eu obedeci a
esse principio. [...] Em um ano de trabalho eu concorri a prêmios, ganhei três
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prêmios. Então, não teria explicação se não fosse o favor de Deus sobre a minha
vida. (anexo 12)

Por último, vale mencionar que, especialmente neste programa, as músicas cantadas e
as frases ditas ao longo das apresentações foram extremamente significativas na identificação
religiosa dos evangélicos que estiveram nesse encontro, como se vê nesta fala, dita pela
vocalista do grupo Pedras Vivas antes de sua apresentação: “Eu sinto a presença de Deus
nesse lugar” (anexo 12). Ou seja, mesmo sendo visível o esforço em se manter a música
gospel dentro dos limites profanos dos números de sucesso que estavam sendo destacados,
foi no campo sagrado que as apresentações desses cantores permaneceram durante todo o
tempo.
Quadro 8: Falas do décimo quarto programa que remetem a um cantor gospel de sucesso.
PROGRAMA
Esquenta
14

Convidado:
Gui Rebustini

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO
Regina Casé:
“Hoje no Esquenta a gente tem um convidado muito, muito, muito, muito
especial! Só pra vocês terem uma ideia, na edição do ano passado do maior
prêmio da música gospel brasileira, que é o Festival Promessas, esse cara
ganhou em tantas categorias, ó: “revelação”, “melhor música”,”melhor clipe”.
O Gui também teve a música mais tocada em todas as rádios evangélicas em
2013. E, vou dizer uma coisa, esse cara só tem vinte e seis anos. Muito barulho
para Gui Rebustini!” (anexo 14).

Fonte: Programa Esquenta, veiculado no dia 20 de abril de 2014.

Convém acrescentar que, nesse programa, Gui Rebustini também foi identificado
como um representante religioso, uma vez que Regina Casé fez perguntas sobre sua igreja e
outros costumes ligados à religião. Além disso, também foi mencionado que ele era pastor.
No entanto, o Esquenta, nesse dia, falava sobre a Páscoa, um tema que tem um viés
mercadológico (que foi, inclusive, o enfoque dado pelo programa), mas é, originalmente,
religioso. Todavia, não foi como representante religioso que o cantor foi recebido e tratado
nesse programa. Essas identificações atuaram apenas de maneira a complementar sua
descrição (anexo 14).

−

Como o evangélico se posiciona
No momento em que a apresentadora pergunta sobre os prêmios recebidos por Gui em

2013, ele explica que aquele tinha sido um ano em que ele havia trabalhado muito. Por outro
lado, se define como alguém que está debaixo da bênção de Deus e que essa era a razão de
seu sucesso (anexo 14).
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> o artista de sucesso (programas 10, 11 e 13)
Diferentemente do item que acabou de ser explorado, apesar de os convidados
evangélicos desses programas serem apresentados como grandes artistas, a identificação
religiosa não foi algo ressaltado pelos interlocutores da Globo. Dessa forma, percebe-se o
intuito de ainda promover a música gospel, porém posicionando-a como um gênero musical
como outro qualquer, sem carregar o vínculo religioso e, assim, desfazendo os laços com o
sagrado. Ou seja, uma possível tentativa de atribuir ao gospel uma outra cidadania,
naturalizando esse estilo musical no universo profano. Esse tipo de identificação é
encontrado nos seguintes programas:

−

Aline Barros no Estrelas (programa 10)
Apesar de ser possível perceber Aline Barros como uma cantora evangélica, em

função dos trechos de música que ela cantou durante a entrevista, assim que Angélica começa
o quadro, ela apenas cita o nome da artista, como se vê no trecho: “Tô aqui na casa da Aline
Barros, ela não tá aqui na entradinha da casa, eu vou entrar mais pra dentro [...]”. Além disso,
em momento algum Angélica menciona o fato de Aline ser um cantora gospel/evangélica. É a
grande estrela da música que fica em evidência, como se percebe nas seguintes falas da
apresentadora, ditas em ocasiões diferentes ao longo do programa (anexo 10):
Você começou a cantar muito cedo né, Aline?
A letra é linda e a sua voz é de arrepiar!
Não é pouca coisa não gente, muito muito, muito bom (comentário sobre os
Grammys conquistados pela cantora).
A sua música mais famosa, mais importante, qual que foi?
Mas você arrasta multidões, não é? Muita gente. Como é que é estar lá no palco?

O que se observa, nesse programa, é que o objetivo dessa entrevista é falar da carreira
de Aline e mostrar um pouco de sua vida pessoal, ou seja, revelar um pouco da intimidade da
grande estrela Aline Barros.

−

Como o evangélico se posiciona
Durante a entrevista, Aline aponta dados que reforçam sua imagem como artista de

sucesso, como se vê na seguinte declaração: “Eu fui indicada seis vezes no Grammy latino e,
desses seis indicados, acabei levando cinco”. Contudo, ela também se identifica como alguém
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submissa a Deus, o responsável por seu talento e sucesso: “Presente de Deus. Pra mim todos
esses prêmios, assim”. Além disso, nas palavras da cantora, mais uma vez, é possível
encontrar a noção de servo, instrumento, aquele que está ali cumprindo um chamado: “Você
vai encarar uma multidão não somente pra cantar, mas você tá ali pra levar uma mensagem”
(anexo 10).

−

Thalles no Programa do Jô (programa 11)
Esse é um caso que chama a atenção pelo fato de o apresentador Jô Soares fazer

questão de dispensar a identificação religiosa do cantor, como é possível ver na introdução
abaixo (anexo 11):
Ele é cantor gospel, aliás, ele é cantor. Por que que tem que ser, né, ter um rótulo?
Não precisa. É cantor e canta gospel, que, em português, quer dizer gospel. [...]
Vamos parar de falar bobagem e chamá-lo pra cá porque os shows dele atraem
multidões. Thalles Roberto, venha pra cá!

Além disso, grande parte das temáticas trabalhadas pelo apresentador giram em torno
de situações embaraçosas que o cantor viveu em seus shows, ou seja, experiências inusitadas
de sua vida de artista.

−

Como o evangélico se posiciona
Nessa participação de Thalles, nota-se que o cantor não adiciona elementos à sua

identificação como um artista de sucesso, mas, ainda assim, se define como alguém que desde
sempre esteve envolvido com música: compunha para os colegas da escola, para a sua esposa
(quando ainda eram adolescentes), para o avô etc. Como ele próprio ressaltou: “[...] tudo meu
era música”. Por outro lado, Thalles também se identificou como alguém que cresceu dentro
dos valores religiosos, como se vê nas seguintes declarações, ditas em momentos diferentes da
entrevista (anexo 11):
Eu fui num show com o Jota Quest e eu fui criado na igreja, nunca tive contato com
bebida, com droga, só igreja, igreja, igreja.
E meu pai, pastor evangélico, desde criança eu fui formado ouvindo isso: [...]
“porque o capiroto quer destruir a sua vida! E o capiroto...”.
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−

André Valadão no Encontro com Fátima Bernardes (programa 13)
Assim como na participação de Aline no Estrelas, é possível identificar André como

um cantor gospel em função das músicas que ele cantou no programa. Contudo, essa
identificação não aparece em nenhum dos discursos da apresentadora Fátima Bernardes. A
única informação, aliás, que ela dá sobre o cantor diz respeito aos seus números de sucesso:
“A música hoje fica por conta de André Valadão! Mais de um milhão e seiscentos mil discos
vendidos” (anexo 13). No restante do tempo, André é tratado como um cantor normal, sem
qualquer distinção de caráter religioso. Poderia ter sido um cantor sertanejo, um cantor de
rock, enfim, o gospel, aqui, foi apenas mais um estilo.

−

Como o evangélico se posiciona
Assim como a maior parte dos cantores evangélicos que se apresentaram nesses

programas, André complementou as músicas que ele cantou com frases que permitiam
identificá-lo como alguém que professa a fé cristã (evangélica), como se vê no trecho: “Deus,
tu és a nossa alegria! Nossa felicidade! Ensina-nos, Deus, a nos alegrar, a viver a tua alegria, a
tua paz!”. Além disso, quase todos os comentários feitos pelo cantor ao longo de sua
participação traziam valores e princípios religiosos, como no momento em que ele falou sobre
o tema felicidade (anexo 13):
[...] tem tudo a ver com aquilo que a gente consegue conquistar, consegue fazer ou
suportar, enfrentar uma doença, enfrentar uma dificuldade. [...] Eu acho que a
felicidade é ter esse equilíbrio e eu acho que, mais do que nunca, Deus é capaz de
nos equilibrar nesses momentos todos, assim.

Por último, observando a postura de André, é possível perceber que, mais uma vez, o
evangélico que esteve na Globo assumiu uma identidade bem diferente da ideia de um artista
de sucesso, definindo-se como alguém responsável por carregar uma mensagem: “É tempo de
se alegrar, eu acho que música é ferramenta [...] e aquilo que eu procuro fazer da minha
música é levar essa mensagem” (anexo 13).
> o representante religioso (programas 3, 4 e 6)
Nos programas 3 e 4, os evangélicos ainda eram apresentados como cantores de
música gospel, mas a identificação principal que os definia naquele contexto específico era
sua filiação religiosa. Esse foi o caso do Pastor Waguinho (programa 3) e da pastora Ludmila
Ferber (programa 4), que dividiram o palco com representantes de outras religiões. Já no
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programa 6, que corresponde ao Caldeirão do Huck que contou com a presença de ana Paula
Valadão e Pregador Luo, apesar de ser a a identificação dos cantores gospel de sucesso que
estava em evidência, Luciano também os identificou como representantes do sagrado.
E, como foi possível perceber nas temáticas abordadas nesses programas, que serão
apresentadas no próximo capítulo, havia, por parte da Globo, o intuito de promover a
tolerância religiosa, a convivência entre diferentes religiões, a liberdade de crença e o respeito
à diferença etc., posicionando a fé evangélica como apenas mais uma dentre tantas outras,
como se vê nas falas dos apresentadores abaixo:
E hoje aqui a gente tá realizando, na verdade, um encontro ecumênico. É um
encontro da Ludmila, que pertence à Igreja Celular Internacional de Copacabana
com o Padre Fábio de Melo, que já é velho conhecido da galera aqui, da Igreja
Católica Apostólica Romana, não é verdade? E, afinal de contas, quando a gente
reúne, é a chance de mostrar que não tem igreja melhor ou pior, cada igreja tem a
sua característica (Faustão, anexo 3).
Gente junta, rezando e querendo que o mundo fique melhor, limpando a barra, sabe,
da dureza e do mal que a gente tem que combater diariamente na vida da gente, pra
mim, não interessa qual é a religião, se eu sinto que é pra isso, eu tô dentro.
[...]
Agora, eu tô aqui pra provar que no Brasil não adianta separar, que é tudo junto e
misturado (Regina Casé, anexo 4).
Portanto, senhoras e senhores, hoje o Caldeirão vai ser, assim, o sagrado e profano.
Pela primeira vez no palco do Caldeirão, nós vamos ter duas grandes atrações
evangélicas, da música gospel.
[...]
Eu queria dizer que o Caldeirão ele é palco pra todas as crenças, credos, cores,
ritmos, isso aqui é uma mistura de religiões, uma mistura de ideais. Que dizer, na
minha casa já é assim, eu sou judeu, minha mulher é católica, minha sogra é
evangélica. Então, é uma “misturamba” já em casa! (Luciano Huck, anexo 6)

Por outro lado, ainda é possível afirmar que, mesmo nos programas de Waguinho e
Ludmila, que estavam totalmente voltados para a temática religiosa, havia o objetivo de
promover a música gospel, uma vez que ambos cantaram músicas de seu repertório durante
suas participações. E, no caso de Ludmila, isso fica ainda mais evidente, visto que, além de
ela ter apresentado uma de suas músicas antes da conversa com Faustão e o padre, ao final,
quando houve um dueto entre ela e o sacerdote, foi uma música de Ludmila que eles cantaram
(anexo 3).
Com relação à maneira como esses evangélicos foram identificados nos programas,
convém ressaltar os seguintes pontos: no episódio de Ludmila, assim que ela é
cumprimentada por Faustão, ele a convida para uma conversa com o padre Fábio de Melo,
chamando-a de pastora (anexo 3).
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Quanto ao programa que recebeu Waguinho, a apresentadora Regina Casé iniciou sua
conversa com ele falando sobre o estilo de música que ele passou a cantar após sua conversão
e, nessa hora, mencionou seu vínculo religioso: “Eu não vou nem te perguntar como você
virou um cantor evangélico. [...] Você já era um cantor, você se tornou evangélico. Você se
converteu e continuou cantando, você só mudou seu repertório” (anexo 4). No programa 6,
como já foi dito, Ana Paula e Pregador Luo foram identificados como representantes do
sagrado.

−

Como o evangélico se posiciona
Observando a maneira como a pastora Ludmila se colocou no debate com Faustão e o

padre Fábio de Melo, é possível notar um evangélico que se mostra favorável à convivência
com outras religiões e também demonstra respeito por outras formas de crença. Isso foi visto,
por exemplo, no seguinte diálogo entre Faustão e Ludmila que tratavam sobre algumas
divergências doutrinárias que existem entre a igreja católica e a evangélica (anexo 3):
Faustão: E, na verdade, é o que a gente tava dizendo: não é melhor nem pior, [...]
cada igreja tem as suas características e seus detalhes.
Ludmila: Cada um anda na luz que tem.

Posicionamento semelhante é encontrado em Waguinho, como se vê nos seguintes
comentários, declarados em momentos diferentes ao longo do programa (anexo 4):
E nós temos o privilégio de viver em um país livre, né, um país em que as pessoas
têm o direito de buscar sua religião, com paz, sem violência e, o mais importante, é
que eu estou aqui e estou sentindo a presença de Deus aqui no Esquenta.
Então, nosso trabalho é um trabalho de ressocializar, recuperar, mas ninguém é
obrigado a ser crente, né? A gente faz isso sem obrigar ninguém a fazer parte e ser
membro da nossa igreja.
Um dos meus maiores amigos, maiores e melhores, espírita e eu sou evangélico.

Entretanto, convém observar que, apesar de demonstrar uma atitude de respeito à
liberdade religiosa, Waguinho ainda coloca a sua fé e a convicção que ele tinha a partir dela,
como sendo o mais importante daquele encontro, ou seja, a presença de Deus que ele sentia
naquele local (anexo 4).
No que diz respeito ao posicionamento evangélico no Caldeirão do Huck, percebe-se,
em Ana Paula, a mesma atitude de respeito e tolerância demonstrada pelos convidados
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anteriores: “Acho que o legal é você refletir realmente o que o Brasil é. Tem espaço pra todo
mundo” (anexo 6).
> alguém famoso que se converteu (programas 4 e 5)
Em dois dos programas analisados, os convidados foram identificados como pessoas
que fizeram sucesso no passado, no meio secular, e passaram por uma grande mudança de
vida. É interessante observar que essa temática da conversão só foi abordada com artistas que
foram famosos no meio secular, o que, segundo a perspectiva que está sendo traçada neste
estudo, parece querer associar uma imagem positiva à fé evangélica, porém, gerando no
público não evangélico uma identificação com algo que lhe era comum, ou seja, alguém do
seu próprio meio.
Com relação à identificação desse perfil, destaca-se, abaixo, um trecho em que Regina
Casé fala sobre Waguinho com seu público e, em seguida, questiona o cantor a respeito de sua
conversão (anexo 4):
O Waguinho fez muito sucesso com os Morenos.
[...]
Aquele sucesso todo e você emburacou nas drogas, isso saiu em tudo que é jornal
porque você ficou sumido três dias, parece que tava num hotel. E ali foi o fundo do
poço, foi a hora que realmente mudou tudo?

Outro caso diz respeito ao primeiro diálogo estabelecido entre o apresentador Serginho
e o convidado Rodolfo (anexo 5):
Serginho Groisman: A última vez que você esteve aqui foi com o Rodox, não foi?
Rodolfo Abrantes: Isso
Serginho Groisman: E anteriormente com o Raimundos.
Rodolfo Abrantes: Isso
Serginho Groisman: Deu uma mudada muito grande na sua vida, não é?

É importante ressaltar que, apesar de dar espaço para que esses (novos) evangélicos
falassem sobre sua mudança de vida, os apresentadores desses programas procuravam, a todo
momento, trazer a antiga identificação daqueles cantores (do tempo em que foram famosos no
meio secular) para o contexto em questão.
Isso pôde ser visto, por exemplo, nas ocasiões em que Regina lembrou os sucessos
antigos de Waguinho, como nesta declaração (anexo 4): “[...] tem uma música que a gente
canta toda hora aqui por causa desse negócio que ele cantava, lembra? Marrom bombom,
marrom bombom...”. Já no programa Altas Horas, esse link constante com o passado se dava
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nos momentos em que o apresentador Serginho questionava sobre a possibilidade de Rodolfo
voltar a cantar o repertório de antes, como se vê nesta pergunta (anexo 5): “Quer dizer,
inexiste a possibilidade de pelo menos um show do Raimundos original, cantando, por
exemplo, Mulher de fases?”.

−

Como o evangélico se posiciona
Essa, certamente, foi a credencial concedida aos evangélicos que menos lhes causou

conflito, a não ser, talvez, por terem se sentido menos livres para expressarem sua fé naquele
local do que se estivessem nas igrejas, shows e eventos evangélicos, ou seja, no meio de sua
própria gente. Todavia, como era de se esperar, tanto Waguinho quanto Rodolfo assumiram
com tranquilidade o papel de pessoa transformada que lhes foi atribuído, como se vê nas
seguintes declarações:
Eu tive a sorte de ter uma companheira, a Fabíola [...]. E, graças a Deus, na noite
que eu já tava ali há três noites no motel, completamente drogado, quase tendo uma
overdose, ela foi ao meu encontro e ela falou pra mim que existia um nome que
tinha todo o poder de mudar a minha vida. Eu já tinha tentado muitas coisas e não
havia conseguido. Eu perguntei “quem?” e ela, “Jesus Cristo. Olha, Jesus, Ele pode
mudar sua vida, tirá-lo do vício, mudar o seu cativeiro”. (Waguinho, anexo 4)
- Pôxa, graças a Deus, cara, eu tenho vivido os melhores 10 anos da minha vida!
- Mudou minha vida inteira, as letras são consequência de uma vida inteira mudada,
né?
- [...] se eu entendi, cara, que os frutos que tavam vindo da minha vida, não seriam
algo pelo qual eu gostaria de ser lembrado, eu tomei uma atitude de começar tudo do
zero e aprender tudo de novo.
- [...] eu tô dando a oportunidade das pessoas pensarem diferente e, [...] de repente,
experimentar algo que, na minha opinião, foi a melhor coisa que eu experimentei.
- [...] quando eu experimentei o amor de Deus, mesmo eu sendo um cara que fazia
tudo errado, eu fiquei completamente apaixonado! Eu creio que um relacionamento
de amor, pra ser fera mesmo, tem que ser recíproco. E, se Ele me amou, e o jeito
dele me amar foi dando a vida dele por mim, eu dei a minha pra ele. E hoje eu sirvo
pra servir a ele. (Rodolfo Abrantes, anexo 5)

> o evangélico fora dos padrões (programas 5, 7, 12, 14 e 15)
Em duas das ocasiões em que foi mostrado este perfil, as quais correspondem às
entrevistas de Baby do Brasil (programa 7) e do Pastor Batista (programa 15) no Programa do
Jô, o evangélico fora dos padrões foi a principal identificação que caracterizou a participação
evangélica no programa. E, nesses casos, é importante mencionar que a identificação religiosa
desses convidados foi evidenciada do início ao fim da entrevista.
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Contudo, foi possível perceber que essas participações estavam pautadas por ideias e
conceitos que remetiam ao extraordinário. Assim, a impressão que se tinha, especialmente em
função das temáticas abordadas pelo apresentador Jô Soares (o que será visto no capítulo
seguinte), era que se desejava afastar estereótipos negativos de um evangélico conservador,
mostrando um perfil religioso inusitado, mais acessível e também aberto. Essa mesma
delimitação ideológica foi percebida nos programas 5, 12 e 14, porém, apenas de maneira
complementar, visto que outras formas de identificação estavam sendo priorizadas nesses
encontros.
Assim, com relação à participação de Baby (anexo 7), a característica mencionada na
seção anterior também apareceu: uma pessoa que foi famosa no passado, antes de se
converter. Jô Soares, inclusive, perguntou sobre o momento de conversão da cantora.
Contudo, Baby não foi identificada no programa por isso.
A maneira como o apresentador introduziu a cantora ao público também não denotou
nenhuma identificação específica, pois ele se referiu a ela apenas como Baby do Brasil, no
início da entrevista e, ao final, optou por uma identificação bastante neutra, como se vê na
seguinte fala (anexo 7): “Enfim, eu conversei com essa maravilha de pessoa, de artista [...],
que é a minha queridíssima Baby do Brasil”. A forma como Jô Soares se referiu a ela no
início e fim da conversa, inclusive, poderia fazer com que a convidada fosse vista apenas
como uma grande artista.
Contudo, observando todo o contexto da entrevista (anexo 7), é possível notar que o
que falou mais alto na maneira como o apresentador conduziu a conversa com Baby, ou seja,
os limites ideológicos nos quais permaneceu aquela interlocução, foi o perfil religioso
extravagante de cantora, totalmente fora dos padrões. Todavia, não é possível apontar uma
fala específica que identifique isso, pois o programa, como um todo, deu essa conotação.
De forma semelhante, a participação do Pastor Batista no Jô permaneceu no campo da
extravagância, do diferente, como se vê nas seguintes falas do apresentador, ditas em
diferentes momentos ao longo da entrevista (anexo 15):
Ele espalha sua mensagem cristã com rock pauleira, eu vou conversar com Antônio
Carlos Batista do Nascimento, o Batista. (apresentação inicial)
Realmente é um exorcismo, não há diabo que aguente! O diabo diz: “ó, tô fora, tô
fora” porque a coisa é heavy metal mesmo, né? (Comentário sobre um vídeo que
mostrava parte de uma música cantada na igreja de Batista)
De onde saiu essa voz? Meu Deus, olha que loucura! Realmente, eu fiquei
impressionado porque veio de dentro. (Comentário sobre a voz gutural do
convidado)

156

No que diz respeito aos programas em que o perfil fora dos padrões não foi a
principal forma de identificação, mas também foi evidenciado, percebe-se uma grande ênfase
na aparência moderna do convidado que estava sendo apresentado, tratando isso como uma
quebra de paradigmas no meio evangélico. Isso pôde ser visto no programa 12, em que Fátima
Bernardes, dentre outros assuntos, mostrou uma matéria que falava sobre um pastor praticante
de kitesurf que usava roupas bem despojadas e tinha tatuagens pelo corpo. Antes de exibir o
vídeo, a apresentadora lançou mão do seguinte discurso: “[...] a gente vai mostrar um pastor
que é bem diferente, bem desse novo tempo. Ele não tem nada a ver com a imagem mais
clássica de um pastor, com uma camisa social, um paletó ou um terno [...]” (anexo 12).
Após a matéria, Fátima perguntou se Gui Rebustini (um dos convidados daquele
encontro, que também tinha tatuagens pelo corpo e se vestia de maneira bem jovial e
moderna) se deparava com as mesmas reações que o pastor do vídeo havia mencionado, ou
seja, se as pessoas também se surpreendiam com o fato de ele ser pastor, em função de sua
aparência (anexo 12).
A mesma contextualização de um evangélico moderno e sem preconceitos, feita a
partir da atenção às tatuagens foi vista na ocasião em que Rodolfo Abrantes esteve no Altas
Horas, como se pode ver nesta pergunta feita por uma participante do auditório: “[...] você
sofre muito preconceito, quando você vai levar a palavra de Deus, por ter tatuagem, essas
coisas, ou não?” (anexo 5). Outro caso se deu no Esquenta, em uma pergunta feita pela
apresentadora Regina ao cantor Gui Rebustini, “Ó, as meninas vão achar incrível um pastor
todo tatuado desse. Pode fazer tatuagem?” (anexo 14).

−

Como o evangélico se posiciona
Observando as declarações de Baby do Brasil, nota-se que a cantora fez questão de se

mostrar com uma imagem diferente do estereótipo fechado e conservador que, muitas vezes,
se associa à figura do evangélico, como se vê no momento em que ela falou sobre a Bíblia que
havia levado de presente ao apresentador, definida por ela como uma Bíblia pop: “[...] ficou
mais caro pra produzir, mas eu queria demais que a galera pudesse consultar a Escritura sem a
caretice que as vezes a capa preta traz” (anexo 7).
Outra parte da entrevista em que essa postura ficou evidente é quando a cantora
explicou sobre seu CD que, segundo ela, era gospel, mas tinha jazz, Bossa Nova, tambores, de
tudo. Além disso, ela mesma escolheu cantar no programa o trecho de uma música que,
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originalmente, era secular – a música Stand by me –, porém, cantando a versão gospel da
letra. Baby, inclusive, comentou que ter aquela música em seu repertório causaria uma
confusão no meio gospel, o que reforça ainda mais seu estilo de ir contra os padrões (anexo
7).
Entretanto, convém ressaltar que durante toda a entrevista com Jô Soares, a convidada
evangélica se colocou como alguém que tinha intimidade com Deus e, mesmo admitidindo
que suas experiências sobre-humanas com o sagrado poderiam ser interpretadas como uma
loucura, mostrava-se segura e convicta de sua fé, pois, como ressaltou: “[...] as coisas de Deus
são loucura para os homens”.
Já Batista, que representa um estilo ainda mais inusitado e diferente que Baby,
dirigindo uma igreja de metaleiros e uma banda de death metal gospel, demonstrou não ter
interesse em ser identificado como algo fora dos padrões, ressaltando que, na essência, não
havia nada de tão diferente assim em seu trabalho (anexo 15):
- Sim, é uma igreja evangélica. Temos o louvor, que é a parte musical, depois a
pregação, que é a palavra, um apelo, [...] as pessoas que estão em alguma situação
difícil recebem oração, depois o culto sempre termina com bastante metal [...].
- As letras são baseadas na Bíblia. É uma igreja normal. O que é diferente é a nossa
música, o nosso visual, o nosso estereótipo.

Contudo, ele próprio admitiu que não é visto com a mesma naturalidade e normalidade
que ele enxerga em seu jeito de combinar a fé evangélica com a música pesada do heavy
metal: “[...] existe quase que noventa por cento do meio evangélico contra nós e do meio do
metal também, por achar que não podemos usar essa música. Nós estamos meio que na
contramão do sistema total assim, o sistema religioso e o sistema heavy metal (anexo 15).
Nesse ponto, convém observar o quão reveladora e, ao mesmo tempo, intrigante é a
fala de Batista. Afinal, se ele é rejeitado tanto pelos evangélicos quanto pelos metaleiros, qual
o local, de fato, que a sua configuração inusitada ocupa na relação entre esses dois mundos?
Qual o limite transposto pelo cantor, no universo sagrado, que faz com que ele deixe de ser
reconhecido como um igual no meio evangélico? E, ao mesmo tempo, qual o limite transposto
por ele, no meio profano, que faz com que ele seja rejeitado também pelo meio do metal?
Mais importante ainda que as respostas a essas perguntas é perceber que a figura de
Batista deixa claro que os dois mundos, verdadeiramente, não se misturam. É possível realizar
algumas combinações, é permitido que sejam feitas algumas concessões, mas essas
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autorizações vão até certo ponto. Uma vez ultrapassado esse limite, uma coisa deixa de ser
percebida como uma coisa e passa a ser vista como outra e, assim, ocorre a rejeição.
Contudo, é interessante observar que, uma vez que o meio evangélico expulsa o heavy
metal gospel para o meio profano, não admitindo que ele se identifique como sagrado, no
momento em que ele é visto dentro do meio profano, ele ainda é percebido como sagrado e,
assim, é mandado de volta. Quais, então, seriam as flexibilizações proibidas que o cantor
descumpre nessa combinação? Essa é uma questão que será deixada para futuros trabalhos,
pois, apesar de ser bastante significativa e radical a ruptura de Batista, não é intenção deste
estudo identificar os limites entre o sagrado e o profano, apenas conhecer os pontos de
tensão, as negociações e concessões que são feitas na interlocução entre eles.
Então, retomando a análise sobre a participação evangélica no Programa do Jô e,
considerando a maneira como Batista se posicionou durante a entrevista, vale destacar que,
mais do que falar em quebra de paradigmas e preconceitos, a maneira como o convidado
definiu seu trabalho, mais uma vez, associa à imagem do gospel a noção de mensageiro: “Eu
acredito que música é pra expressar o que alguém acredita, e nós acreditamos em Deus e
vamos expressar sempre Deus através dela” (anexo 15).
Além disso, mesmo correspondendo ao perfil inusitado e extravagante que lhe foi
atribuído, o cantor ainda se esforçou em deixar claros os princípios que o definiam. Isso ficou
evidente quando Jô Soares pediu que ele usasse sua voz gutural para repetir uma frase de uma
história engraçada que o apresentador havia acabado de contar. Como a frase trazia um termo
obsceno, Batista se recusou a repetir o que havia sido pedido (sugerindo outra frase no lugar),
afirmando que não falava “palavrão” (anexo 15).
Sobre os demais programas que evidenciavam um evangélico fora dos padrões, no
que diz respeito aos comentários e questionamentos feitos sobre as tatuagens de Rodolfo
Abrantes e Gui Rebustini, que apontavam para a imagem de um evangélico nada conservador,
observa-se que os convidados corresponderam à ideia que estava sendo construída, reforçando
a concepção de uma religiosidade não apegada a regras e preconceitos:
[...] eu acho que não é nossa aparência que conta, é o nosso dia a dia, é o nosso
coração, são os frutos da nossa vida, da nossa fé (Rodolfo Abrantes, anexo 5).
[...] Acho que a nossa vida fala muito mais alto que a tatuagem, do que a camiseta
que eu uso, [...] se você surfa, se você não surfa. Eu acho que é o nosso caráter,
aquilo que a gente realmente é, que muda a vida das pessoas (Gui Rebustini, anexo
12).
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> uma pessoa comum (programas 1, 8, 9, 10, 11 e 12)
Apesar de essa característica não ter sido a identificação principal dos evangélicos nos
programas analisados, ela teve uma participação significativa nas molduras que formataram o
sagrado que adentrou a programação da Globo. Dessa forma, a Globo, mais uma vez,
demonstrou o interesse em mostrar um evangélico diferente da ideia de um grupo cheio de
restrições e que não faz outra coisa senão estar na igreja. Trata-se, na verdade, de alguém com
hábitos muito parecidos com os de qualquer pessoa comum.
No programa 1, por exemplo, logo no início da conversa com as cantoras Aline Barros
e Fernanda Brum, Faustão mostrou um vídeo em que as famílias das cantoras assistiam a um
jogo da seleção brasileira de futebol juntas, também mencionando que Aline era casada com
um ex-jogador (anexo1). Ou seja, associou à imagem das cantoras um dos elementos que mais
caracterizam a cultura popular nacional: a paixão pelo futebol.
Já nos programas 8 e 9, que contaram com a presença de Ana Paula Valadão e Israel
Novaes, no primeiro, e Aline Barros e Thalles Roberto, no segundo, apesar de a participação
desses cantores ter como foco a promoção da música gospel e, consequentemente, a
divulgação do Festival Promessas, esses convidados também foram inseridos nas demais
temáticas que estavam sendo discutidas nos programas. Assim, foi perguntado sobre suas
histórias de namoro e casamento, a pressão que sofrem os solteiros, estudos, ou seja, situações
corriqueiras que o sujeito não religioso também vivencia em seu dia a dia (anexos 8 e 9).
Além disso, apesar de eles terem sido apresentados como cantores de sucesso e da
identificação religiosa desses convidados ter sido determinante nesses encontros, nos
momentos em que se discutiam outros assuntos, o fato de serem evangélicos não estabelecia
nenhuma diferença entre eles e os demais convidados. A todos eram feitos os mesmos tipos
de perguntas e comentários.
No programa 10, em que Angélica mostrou a intimidade da estrela Aline Barros, a
apresentadora tanto deu ênfase ao relacionamento que a cantora tinha com sua família, as
brincadeiras que faziam juntos etc., como também deu atenção às funções comuns que Aline
exercia em casa, como se vê no seguinte comentário (anexo 10): “Sua casa é linda, hein?!
Você parece ser uma boa dona de casa. Tava ali cozinhando e tudo”.
Entretanto, vale mencionar que houve um momento específico da entrevista em que
Angélica pareceu dar margem para que a identificação religiosa de Aline se mostrasse. Isso
aconteceu quando a apresentadora comentou a tranquilidade da cantora e perguntou o que a
deixava tão calma (anexo 10).
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No programa 11, no qual Thalles foi entrevistado por Jô Soares, apesar de ele ter sido
identificado como um grande artista, cujos shows atraíam multidões, toda a conversa foi
pautada por situações engraçadas (e banais) que aconteceram com o cantor em suas
experiências de show e também características de sua personalidade, suas manias etc.,
apresentando o lado menos glamouroso da vida do artista, que torna suas experiências de vida
bem parecidas com as de qualquer pessoa normal – famoso e não famoso, religioso e não
religioso (anexo 11).
Entretanto, convém ressaltar que, de forma semelhante à suposta brecha dada por
Angélica na entrevista com Aline Barros, Jô Soares também pareceu abrir uma pequena fresta
para que a identidade religiosa de Thalles se mostrasse com mais evidência, como se vê no
seguinte trecho: “Agora, você tem essa coisa calma, assim, é o gospel que dá essa aparência
calma?” (anexo 11). Esse, aliás, foi o único momento em que o apresentador fez uma
pergunta que estivesse, de alguma forma, relacionada à religiosidade do cantor.
Quanto ao programa 12, que tinha como foco principal os vencedores do Troféu
Promessas e, assim, em primeiro plano, associava à identificação do evangélico a imagem do
cantor gospel de sucesso, também houve uma atenção especial a alguns elementos da cultura
gospel contemporânea. Além de mostrar uma matéria com um pastor jovem, surfista, que
vestia roupas da moda e tinha tatuagens, Fátima dedicou um tempo do encontro para
apresentar um movimento que é bastante próximo da cultura jovem popular (não religiosa),
que é a balada gospel: “A gente vê do funk à eletrônica, dá uma olhada só. A gente vê de tudo,
tem todos os estilos de música, as pessoas se divertem à beça! Vamo mostrar, pra todo mundo
entender do que eu tô falando. São festas enormes, às vezes, três mil pessoas, gente!” (anexo
12).

−

Como o evangélico se posiciona
Em todos os programas acima mencionados, é possível perceber que os próprios

evangélicos procuraram se mostrar como pessoas comuns. Contudo, na maioria dos casos,
essa normalidade e semelhança com o não evangélico ainda estava condicionada aos limites
dos princípios em que eles baseavam sua fé.
No primeiro programa, por exemplo, quando foi mostrado o vídeo em que as cantoras
assistiam ao jogo do Brasil juntas, Aline e Fernanda comentaram que o gol havia ficado
“engasgado na garganta”, mas que tinham fé que no dia seguinte seria diferente. Ou seja,
mostraram que, como qualquer brasileiro, também acompanhavam os jogos, ficavam na
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expectativa pelos gols e se envolviam com o time. Contudo, momentos mais tarde, ao falarem
sobre o trabalho infantil de Aline, que era alegre e também tinha todo tipo de ritmo,
enfatizaram que o importante era a mensagem das músicas (anexo 1).
No programa 8, Ana Paula Valadão e Israel Novaes comentaram que também ouviam
outros estilos de música além do gospel, como a música popular brasileira. Entretanto, quando
Ana Paula destacou que havia muita música brasileira bonita, que eles poderiam absorver, ela
fez a ressalva de que eram músicas que não feriam seus princípios (anexo 8).
Essa mesma perspectiva a cantora aplicou nas histórias que compartilhou sobre a
maneira inusitada como conheceu e começou a namorar seu esposo. Mesmo tratando de
dilemas, expectativas e alegrias que qualquer mulher vive em seus relacionamentos, Ana
Paula não deixou de lado seus valores religiosos: “[...] minha família participou muito desse
namoro porque os princípios bíblicos são muito importantes pra nós. Então, a alegria dos pais,
honrar os pais no relacionamento, é como uma chave pra que a gente seja bem-sucedido”
(anexo 8).
De maneira semelhante, no programa 9, nos momentos em que Thalles e Aline
compartilharam suas experiências de namoro, casamento, criação de filhos e estudos, ou seja,
situações cotidianas alheias ao domínio do sagrado, eles também aplicaram seus princípios
de fé para atribuir sentido à vivência profana que eles narravam, como é possível perceber
nos seguintes relatos, que tratavam da pressão para o casamento:
[...] acho que a pior coisa que tem é nós tomarmos decisões sob pressão. Você faz
coisas que não deve fazer, toma as decisões erradas, enfim, é muito complicado. Eu,
graças a Deus, não vivi isso. Eu, hoje, tenho uma família muito linda, abençoada por
Deus. Família é um projeto de Deus. Inclusive, aqueles que não casaram, que estão
me vendo, saibam esperar o momento certo, a hora certa [...] (Aline Barros, anexo 9)
.
O meu casamento foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida eu amo minha
esposa. Dani, beijo. Eu casei, minha vida tava toda errada, bagunçada em todos os
aspectos, eu me envolvi em drogas, loucuras, baladas e noites e, num momento da
minha vida, eu me encontrei com Deus e quis resolver todos os problemas da minha
vida (Thalles Roberto, anexo 9).

No programa 10, é possível encontrar diversas falas de Aline Barros que apontam para
uma pessoa comum, como no momento em que comenta com Angélica sobre seu papel de
dona de casa, dizendo que, se fosse preciso, também colocava “a mão na massa”. Outro
exemplo se deu quando a cantora falou sobre os momentos de bagunça da família, que tinha o
costume de ficar deitada no balanço (anexo 10).
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Vale ainda mencionar a única ocasião em que a apresentadora, conversando com a
Aline-pessoa-comum, pareceu abrir espaço para os princípios de fé da cantora, perguntando
sobre a origem do jeito tranquilo de Aline. Mesmo nesse caso, Aline se manteve no campo
não religioso, afirmando que aquele sempre tinha sido seu temperamento (anexo 10).
Com relação à participação de Thalles Roberto no programa 11, nota-se que o cantor
passeou tranquilamente pelo campo do sujeito comum, falando de sua mania de morder
tampinhas de plástico, sobre as muitas situações engraçadas que mostravam o quanto ele era
distraído, sobre os momentos constrangedores (e banais) que já vivenciou no palco etc.
Mesmo quando Jô Soares questionou o cantor se era o gospel que o deixava com aquela
aparência calma, Thalles tirou o foco do religioso e disse que, na verdade, era bastante
agitado.
Todavia, convém mencionar que a identidade religiosa de Thalles ainda se fez
presente, tanto em função de algumas expressões que ele utilizou em suas respostas, como “E
eu falei ‘glória a Deus’, né?”, quanto por algumas informações que ele mencionou a respeito
de sua formação, como o fato de ter sido criado na igreja, ser filho de pastor, dentre outros
(anexo 11).
Por último, no programa 12, em que se buscava mostrar a imagem de um evangélico
moderno que vai para a balada, usa tatuagens e veste roupas da moda, a visão de uma vida
normal, porém condicionada a certos limites foi o que caracterizou o posicionamento
evangélico nesse programa, como se vê nesta declaração: “[...] a gente crê que a vida cristã é
uma vida feliz, a gente pode se divertir em diversos estilos musicais. Mas, [...] com uma
postura diferente, sem afetar nossos princípios” (anexo 12).

7.3 O QUE ESSES RESULTADOS APONTAM

Como foi possível notar, na maior parte dos programas analisados, os evangélicos
foram identificados como cantores gospel de sucesso e estavam ali para favorecer a promoção
da música gospel. Portanto, esses convidados não eram recebidos como representantes
religiosos para tratar da fé evangélica, discutir valores e princípios cristãos, debater sobre o
papel da religião na sociedade, apresentar soluções para problemas humanos etc. O campo de
discussão era outro, e os limites também.
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E, ao observar a postura adotada por esses evangélicos, é possível perceber que muitos
deles assumiram o papel de cantor gospel de sucesso que lhes foi atribuído, ressaltando os
aspectos mercadológicos que colocavam a música gospel em destaque. Todavia, também é
possível notar que grande parte desses convidados, mesmo cumprindo a tarefa de casa, não se
restringiu aos limites impostos e deixou claro que estava ali também em sua missão religiosa,
destacando seu papel de mensageiro e aproveitando a ocasião para propagar sua fé.
Assim, em se tratando da valorização da música gospel, nota-se que os cantores
evangélicos, em muitos momentos, se aliavam à Globo quando o intuito era acrescentar
vantagens competitivas ao currículo do gospel. Contudo, quando a razão por esse sucesso era
questionada, esses mesmos cantores se despiam dos rótulos midiáticos e mostravam sua
condição original, não abrindo mão de seu papel como servo cristão, aquele que deve honra a
Deus. Assim, percebe-se que, no tocante à música, os atributos sagrados, para os evangélicos,
eram parcialmente negociáveis.
Entretanto, houve uma cláusula específica desse contrato de comunicação que os
evangélicos não negociaram. Trata-se dos momentos em que eles apresentaram suas canções.
Quase todas as músicas que foram cantadas nos programas da Globo foram acompanhadas de
gestos de adoração (olhos fechados, mãos apontadas para o alto) e frases religiosas que
tornavam esses momentos essencialmente sagrados.
Houve, inclusive, um caso específico em que essa não negociação ficou ainda mais
evidente. Trata-se da participação de André Valadão no programa Encontro (programa 13),
que havia sido apresentado como aquele que ficaria responsável pela parte musical do
programa, sem qualquer identificação religiosa. Além disso, a única informação dada sobre
André tinha sido seu um milhão e meio de discos vendidos, ou seja, seus números de sucesso.
Mas, mesmo tendo sua identidade religiosa omitida e ficando claro que seu papel ali
era o mesmo que um cantor sertanejo ou um cantor de música pop teria recebido se tivesse
sido o convidado daquele programa, André fez questão de identificar suas “origens” e o
propósito sagrado de sua visita. Isso ele fez levando ao palco do Encontro músicas de cunho
religioso, acrescentado frases evangelísticas nos intervalos das letras e, também, apoiando-se
em argumentações religiosas para tratar do tema Felicidade que estava sendo discutido
naquele dia (anexo 13). Poder-se-a dizer, inclusive, que houve ali uma quebra de contrato,
segundo os termos que haviam sido estabelecidos.
Assim, percebe-se que, mesmo quando as credenciais dadas aos evangélicos estavam
totalmente voltadas a objetivos profanos, e até mesmo quando a identificação religiosa desses
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convidados era omitida, os evangélicos que se fizeram presentes na Globo, de maneira geral,
não abriram mão de sua nacionalidade.
Os dois únicos que pareceram não fazer questão de se passar por estrangeiros e
assumiram o perfil do ambiente em que estavam foram os cantores Pregador Luo,
especialmente, em função do tipo de música (não religiosa) que levou ao Caldeirão do Huck e
da maneira como conduziu sua apresentação (anexo 6), e Thalles Roberto, pelos conteúdos
que priorizou nas respostas dadas a Jô Soares, seguindo a linha cômica adotada pelo
apresentador e mantendo suas respostas alheias de sagrado (anexo 11).
Nesse ponto, convém ressaltar que até mesmo quando Thalles mencionou informações
de cunho religioso, como no momento em que comentou que era filho de pastor, o cantor
tratou isso apenas como um dado do contexto que ele estava narrando, uma questão de
vocabulário, mas não de sentido religioso. Todavia, esses dois casos devem ser considerados
exceções entre os demais.
Voltando às demais condições que foram colocadas para esses convidados, vale
mencionar que, apesar de não ter sido uma situação que caracterizou a maioria dos programas,
nos dois primeiros anos desse relacionamento, havia uma grande preocupação em enfatizar a
boa convivência entre diferentes religiões.
Assim, esse evangélico que estava entrando naquele meio chegava como apenas mais
uma dentre tantas outras confissões e na condição de que, quando sua filiação religiosa fosse
identificada, primeiro, ele não tentasse impor sua confissão de fé como sendo a única
verdadeira e, segundo, se mostrasse aberto à convivência com outras formas de religião.
Sobre isso, foi possível perceber que os convidados que foram submetidos a esse
termo do contrato o respeitaram bem, mesmo os evangélicos sendo conhecidos por sua forte
rejeição ao ecumenismo. Assim, em linhas gerais, esses visitantes demonstravam respeito pela
crença do outro, argumentando que, em um país livre como o Brasil, havia espaço para todos.
Outro importante elemento que delimitou a presença desses convidados na Globo foi o
esforço em se deixar de fora estereótipos associados a um segmento religioso fechado,
conservador, cheio de regras, que vive na igreja, não se diverte e se mantém afastado do
convívio social dos “não crentes”.
Então, sob a caracterização de uma cultura gospel contemporânea (anexo 12), os
evangélicos, de um lado, foram colocados dentro de uma embalagem bem mais próxima da
imagem de um sujeito comum, mostrando que também frequentavam baladas, torciam pelo
time de futebol etc. De outro lado, eles foram enquadrados dentro de um perfil religioso
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aberto, menos sectário e sem preconceitos. Em outras palavras, é o pastor surfista (anexo 12),
o que tem tatuagem e gosta de metal (anexo 15), a apóstola, que tem cabelos roxos e usa uma
Bíblia “psicodélica” (anexo 7), dentre outros.
Quanto a isso, foi possível notar que os convidados se mostraram favoráveis à
caracterização moderna, aberta e flexível que lhes foi colocada, demonstrando que tinham
experiências de vida e hábitos semelhantes aos de qualquer pessoa comum, porém com uma
postura diferente e condicionada aos valores em que acreditavam.
Portanto, quanto às restrições que procuravam deixar de fora a imagem dos
evangélicos de estereótipos negativos, tem-se mais um exemplo de negociação parcial, pois
mesmo se mostrando mais integrados à cultura contemporânea, esses convidados deixavam
claro que seguiam princípios diferentes de quem não compartilhava a mesma fé que eles.
Assim, agora que já se sabe com quem exatamente a emissora firmou esse contrato de
comunicação e, também, são conhecidos os termos dessa negociação, importa olhar para as
trocas que foram estabelecidas e as mensagens que delas ficaram.
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CAPÍTULO 8

SOBRE O QUE DIALOGARAM

Para que a interpretação das falas que serão apresentadas a seguir aconteça de maneira
adequada, vale relembrar alguns pontos. Primeiro, sabe-se que os evangélicos que se fizeram
presentes nos programas de auditório da Globo nos anos de 2010 a 2014 eram artistas de
muito sucesso, ou seja, gente que, apesar de religiosa, tinha bastante coisa em comum com
outros frequentadores assíduos daqueles programas. E, além disso, estavam, de algum modo,
vinculados a interesses comerciais da emissora.
Em segundo lugar, sendo considerado o perfil religioso que, inevitavelmente, estaria
associado à identificação desse evangélico, observa-se que foram selecionados indivíduos
com valores e princípios religiosos mais flexíveis, com suas bases firmadas, principalmente,
na teologia neopentecostal. Assim, um sagrado mais familiarizado com o ambiente midiático
e mais propenso a negociações com o profano.
Também já é conhecida a maneira como esse estrangeiro pôde se estabelecer do outro
lado da fronteira, sendo conivente com algumas condições colocadas, como o dever de
colaborar com a promoção da música gospel (um dos mais recentes investimentos da Globo),
a necessidade de evitar parecer alguém muito diferente (e religioso) e a proibição de defender
sua fé como a única verdadeira. Porém, também foi visto que esse evangélico, ao submeter-se
às regras do ambiente, não permitiu que seu vínculo com o sagrado fosse ignorado, tampouco
seu papel como portador de uma mensagem que estaria a serviço de todos.
Agora, então, importa olhar para as trocas estabelecidas entre esses dois campos,
enxergando, nos discursos da Globo, os elementos que favoreciam os propósitos que ela
mesma havia estabelecido, bem como as concessões que ela fazia ao sagrado para chegar
nesses objetivos. E, nos discursos do evangélico, os elementos que atendiam às finalidades às
quais ele mesmo se propôs, tanto as que estavam em acordo com os interesses da emissora,
quanto as que preservavam seus propósitos sagrados. Assim, serão apresentadas a seguir as
principais mensagens trabalhadas por esses dois grupos.
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8.1 AS FALAS DA GLOBO

Em primeiro lugar, importa observar as temáticas que nortearam os questionamentos e
comentários dos apresentadores da Globo. Para isso, estão sendo listados, na tabela abaixo, os
assuntos que apareceram em pelo menos dois dos programas estudados. Além disso, em
função da recorrência de alguns temas em determinadas épocas, foi identificado que a
construção desse relacionamento se deu por meio de algumas fases relativamente definidas,
conforme a seguir:
Tabela 3: Principais temáticas que foram percebidas nas falas dos apresentadores.
TEMAS
RELACIONADOS
AO GOSPEL/
EVANGÉLICO
(comentários e
discursos que partem
da Globo)
Sucesso
Combate ao
preconceito
Nas raízes de grandes
nomes da música
internacional
Conteúdo positivo
Independente de
religião
Que vive o que
prega/canta
Versátil/abrangente
Inspiração das letras
Família
Gente comum
Experiência
Trajetória musical
Qualidade/talento
musical
Formação
Relação c/ dinheiro
Desdobramento social
Convivência com
outras religiões
Religiosidade que faz
bem - tranquilidade

ANO/PROGRAMA
FASE 1

FASE 2

2010
1

2

FASE 3

2011
3

4

5

2012
6

7

8

FASE 4

2013
9

10

11

2014
12

13

14

15
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[Continuação da Tabela 3]
TEMAS
ANO/PROGRAMA
RELACIONADOS
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
AO GOSPEL/
EVANGÉLICO
2010
2011
2012
2013
2014
(comentários e
discursos que partem
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
da Globo)
Mudança de vida
(renascimento)
Fora de estereótipos e
padrões
(1) Domingão do Faustão: Aline B. e Fernanda B.
(8) Encontro: Ana Paula V. e Israel Novaes
(2) Domingão do Faustão: Ana Paula Valadão
(9) Encontro: Aline Barros e Thalles Roberto
(3) Domingão do Faustão: Pastora Ludmila
(10) Estrelas: Aline Barros
Ferber
(11) Programa do Jô: Thalles Roberto
(4) Esquenta: Pastor Waguinho
(12) Encontro: Vencedores Troféu Promessas
(5) Altas Horas: Rodolfo Abrantes
(13) Encontro: André Valadão
(6) Caldeirão do Huck: Ana Paula V. e Pregador
(14) Esquenta: Gui Rebustini
Luo
(15) Programa do Jô: Pastor Batista
(7) Programa do Jô: Baby do Brasil
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados encontrados nesta pesquisa.

Antes de serem explorados os assuntos tratados, há de se considerar que a interlocução
aqui observada constitui uma relação conflituosa, já que sagrado e profano são dois campos
de natureza e propósitos distintos. Assim, uma vez que ambos se propõem a dialogar,
transpondo a fronteira que originalmente os mantém separados e cedendo parte de seus
elementos de forma a dividirem o mesmo espaço, é preciso ter em mente que o período inicial
desse relacionamento é o mais crítico de todos, pois é nele que são administradas as principais
tensões e realizados os rituais de passagem que tornam esse contato possível.
Então, com base na visão temporal apresentada na tabela acima, percebe-se, a partir da
repetição de determinados assuntos, que o período inicial desse relacionamento corresponde
aos quatro primeiros programas analisados, que vão de junho de 2010 a janeiro de 2011.
i. Primeira fase (programas 1, 2, 3 e 4)
Nesses programas, fica ainda mais perceptível que a preocupação não estava apenas
em acomodar o novo entrante, mas também em administrar o relacionamento com os que já se
faziam presentes, evitando a rejeição do estrangeiro. Esse período, além de crucial, é
especialmente significativo em termos de discurso, pois é aqui que são dadas as cartas do jogo
e onde a Globo se mostra mais parcial em seus comentários e questionamentos. Assim, são
destacados abaixo os principais assuntos trabalhados nessa fase, agrupados pelos três
propósitos que atuavam como pano de fundo dessas temáticas:
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a) Justificando o improvável
Como já foi mencionado neste texto, a presença do evangélico na Globo, em primeira
instância, não era algo que seria percebido com naturalidade pelo telespectador, visto que,
antes de mais nada, se tratava da presença do sagrado em meio ao profano, ou seja, algo que,
originalmente, não deveria estar ali, não pertencia àquele local. Além disso, em função dos
motivos que foram apresentados no Capítulo 4 que sugerem uma antiga resistência da
emissora para com a fé evangélica, essa aproximação, para o público, se tornava ainda mais
estranha, incoerente. Com isso, seria necessário trabalhar esses conflitos intrínsecos à relação
Globo x evangélicos antes que os novos convidados pudessem passar a frequentar os
programas com tranquilidade. E, pelo que os resultados indicam, foi justamente essa a
iniciativa da emissora ao traçar os primeiros diálogos com os visitantes, como se vê nas
formas como foi trabalhado o tema abaixo:
> combate ao preconceito
Essa foi a temática mais explorada na primeira fase, associada à ideia de respeito à
diferença. Foi, inclusive, a primeira bandeira levantada por Faustão no encontro que marcou a
estréia desse relacionamento e um dos assuntos mais enfatizados por ele nos programas
seguintes. Além disso, vale a pena observar que, em todos os quinze programas analisados,
esse foi o terceiro tema que mais apareceu nos diálogos estabelecidos, tamanha importância
dada a ele nesse processo de acomodação. Assim, no quadro a seguir, estão relacionadas
algumas falas que mostram como esse assunto foi abordado nos programas:
Quadro 9: Discursos dos apresentadores que se apoiaram no combate ao preconceito.
PROGRAMA
Domingão do
Faustão
1

Convidadas:
Aline Barros e
Fernanda Brum
Domingão do
Faustão

2

Convidada:
Ana Paula
Valadão

DISCURSO
Faustão: “Esse programa, que já apresentou os padres Antônio Maria, o
padre Marcelo, o padre Fábio de Melo, recebeu sinal verde pra combater
qualquer tipo de preconceito. [...] o cara vai pra igreja que ele quiser, ele vai
torcer pro time que ele quiser, o partido que ele quiser, o candidato que ele
quiser… só assim, quando você puder, e quiser, respeitar o seu vizinho no
condomínio, e vice-versa, é que a gente vai criar uma relação melhor pra
todo mundo e muito mais inteligente” (anexo 1).
Faustão: “Um dos grandes segredos desse país [...] é essa convivência de
imigrantes, de estrangeiros, com brasileiros. Tá na hora de haver também,
por parte das pessoas, cada um de nós, o preconceito de lado, cada um tem o
direito de escolher a religião que quiser, o time de futebol que quiser, a opção
sexual que quiser. [...] A partir do momento que você respeitar a opção do
seu vizinho, do seu parente, você vai ser respeitado também” (anexo 2).
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[Continuação do Quadro 9]
PROGRAMA
Domingão do
Faustão
3
Convidada:
Ludmila Ferber
Esquenta
4

Convidado:
Waguinho

DISCURSO
Faustão:
- “Aqui no Domingão, hoje, você tem: a pastora Ludmila, da Igreja
Internacional Celular de Copacabana, o padre Fábio de Melo, da Igreja
Católica Apostólica Romana. E, enfim, você tem aqui diferentes visões, o
importante é que os dois estão aqui, convivendo, coexistindo e mostrando
que não importa a igreja, não importa o seu clube de futebol, seu partido
político, você tem é que respeitar a opção de cada um. É simples, se a gente
fizer isso, o mundo vai ser melhor pra todos nós, sem dúvida!” (anexo 3).
Regina Casé:
- “Isso daqui não é a cara do Brasil? A mãe do Arlindo é evangélica, o
Arlindo é macumbeiro, o Waguinho conhece a Abidu de terreiro de
macumba e do samba, e tá todo mundo junto, tá todo mundo aqui, é amigo e
se ama” (anexo 4).

Fonte: Programa Domingão do Faustão, veiculado no dia 27 de junho de 2010; Programa Domingão do Faustão,
veiculado no dia 24 de outubro de 2010; Programa Domingão do Faustão, veiculado no dia 12 de dezembro de
2010 e Programa Esquenta, veiculado no dia 27 de fevereiro de 2011 .

Assim, percebe-se, no primeiro e no segundo programa, a ênfase na liberdade de
crença, ou seja, cada um tem o direito de escolher a religião que quiser. É preciso, então,
respeitar a escolha do outro. No programa 3, observa-se que o foco estava em trabalhar o
preconceito que existe entre católicos e evangélicos, minimizando a diferença que há entre
essas duas confissões religiosas (cristãs) e mostrando que ambas podem conviver em
harmonia. A convivência com outras formas de crença também foi abordada no quarto
programa, mas, dessa vez, considerando outras religiões.
Segundo a perspectiva que está sendo trabalhada neste texto, entende-se que, apesar da
grande atenção dada à quebra de preconceito, esse tema atuava, na verdade, como uma forma
de contextualizar e justificar a presença dos evangélicos na emissora, ou seja, era a Globo
dando satisfação ao público de casa, dizendo que a fé evangélica era uma forma de crença
legítima, que tinha o direito de estar ali tanto quanto outras formas de religião, como a fé
católica, velha conhecida do público. Também era uma forma de dizer aos evangélicos que ali
estavam que eles eram apenas mais uma dentre tantas outras religiões, conforme abordado no
último capítulo.
b) Buscando formas de aproximar os evangélicos do público
Apesar da grande ênfase no combate ao preconceito, foi possível observar que o tema
mais evidenciado nesse período e que, também, esteve presente em quase todos os programas
analisados, foi o gospel como um grande sucesso: sucesso de venda, de público e de crítica.
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Contudo, havia outros discursos ancorando a imagem positiva do evangélico apresentado pela
Globo, como será visto a seguir:
> um artista de sucesso
Aqui, destacava-se a quantidade de discos vendidos, os grandes públicos dos shows
desses cantores e as premiações recebidas, sempre colocando esses números como algo
extraordinário, como foi visto nas diversas falas já citadas no Capítulo 7. Esses discursos
mostram que, além de colocar esses evangélicos em termos midiáticos, ressaltando elementos
que seriam garantia de visibilidade pública, a emissora parecia querer equiparar o gospel aos
grandes ídolos da música secular, ou seja, mostrar ao público que aquela cantora x, apesar de
cantar uma música com letra religiosa, vendia o mesmo tanto que Ivete Sangalo, por exemplo
(uma das artistas brasileiras mais famosas nos dias atuais), e fazia shows igualmente cheios
(em alguns casos, até mais).
> cantores e músicos experientes
Em segundo lugar, ainda valorizando a música gospel, houve uma grande atenção ao
tempo de carreira desses artistas, deixando claro que aquela novidade que a Globo
apresentava a seu público não correspondia a um sucesso passageiro, modismo, ou apenas
alguma coisa que, naquele momento, estava dando dinheiro, como deixou escapar Faustão
neste trecho: “[...] porque tem muita gente que pula - ‘ó, o gospel tá dando dinheiro! Então,
vamo pra lá!’ – e tem uma vida do capeta e vai cantar gospel” (anexo 1). Tratava-se, na
verdade, de cantores experientes, que há décadas se dedicavam a fazer música de qualidade.
Isso pôde ser visto especialmente nos dois primeiros programas, quando Faustão destacou o
tempo de carreira das cantoras Aline Barros, Fernanda Brum e Ana Paula Valadão (anexos 1 e
2).
> um gospel que é para todos
Outro elemento bastante reforçado e que colocava o sagrado ainda mais para
escanteio, foi a independência do gospel da religião evangélica. Havia uma clara intenção de
dizer que não havia qualquer impedimento para que uma pessoa não evangélica, ou até
mesmo alguém que não tivesse religião alguma, pudesse gostar de música gospel, como se vê
nos questionamentos abaixo:
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Agora, o gospel tem que ser de uma igreja específica ou não? A pessoa pode gostar da
música gospel e ser de outro tipo de igreja? (Faustão, anexo 1)
Agora, ô, Aline, tem compositor específico e especializado nesse tipo de música ou
não, qualquer compositor pode fazer uma música gospel e pode fazer, não só em
termos de melodia, como também de letra, principalmente? (Faustão, anexo 1)
Mesmo não sendo da igreja batista, ou sendo de outra igreja, mesmo até a pessoa
sendo um ateu, ela pode muito bem gostar, cantar gospel e respeitar o que é feito
dentro do gospel ou não? (Faustão, anexo 2)

Vale ainda mencionar que, de maneira um pouco mais sutil, porém, não menos
significativa, nesses programas, também parecia haver uma tentativa de evitar a ideia de que
as letras das músicas pudessem estar voltadas apenas para os princípios da fé evangélica e
tratando especificamente de regras e doutrinas das igrejas, ou seja, que abordassem realidades
muito específicas, que só dissessem respeito àquilo em que os evangélicos criam.
Essa abordagem pôde ser vista no questionamento feito por uma das integrantes do
Domingão do Faustão no primeiro programa 1: “[...] existe algum tipo de censura nas letras
de música gospel? [...] Como são feitas essas letras?” (anexo 1). E também na pergunta feita
por Faustão sobre o vínculo das músicas com aspectos de doutrina: “Agora, a música
evangélica, normalmente, ela segue os preceitos de cada igreja, ou não?” (anexo 2).
> uma pessoa de família
Na maior parte dos programas da primeira fase, fez-se referência às famílias dos
cantores gospel que estavam presentes na Globo. No primeiro programa, por exemplo, ao
introduzir Aline Barros e Fernanda Brum ao público, Faustão mencionou que elas eram mães,
citando os nomes dos filhos das cantoras (anexo 1). No programa 3, o apresentador, em tom
de brincadeira, perguntou à convidada Ludmila como ela fazia para sustentar as filhas Ana
Lídia, Vanessa e Daniela (anexo 3). Já no quarto programa, Regina Casé não só fez menção à
esposa de Waguinho, como também gastou um tempo conversando com ela sobre o estilo de
roupa (religiosa) que ela vestia.
Essa associação, segundo os demais pontos que estão sendo discutidos neste texto,
cumpria basicamente duas funções: primeiro, encontrar pontos que promovessem uma
identificação do telespectador com esse evangélico, afinal, a família é uma das instituições
mais básicas de uma sociedade e um dos principais elementos que definem a identidade de um
indivíduo e a cultura de uma nação. Ela existe antes do sujeito e tem papel fundamental na sua
formação e integração com o meio social. Trata-se de algo tão próprio do indivíduo que,
quando se quer falar de algo que é próximo, conhecido, diz-se que é algo familiar.
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Mencionar a família desses artistas, então, falava diretamente a um dos elementos
mais essenciais de qualquer telespectador. Além disso, citar cônjuges e filhos, segundo a
percepção da autora deste texto, agregava à imagem desses cantores gospel a ideia de pessoas
estruturadas, estáveis, ou seja, com bases sólidas.
> outros aspectos positivos
É importante considerar que, alguns temas que apareceram apenas uma vez nesta fase,
se repetiram em outros programas (das demais fases). Por essa razão, vale a pena mencionálos aqui, tendo em vista, porém, que não foram elementos de peso nessa fase inicial, apenas
temáticas complementares que buscavam favorecer uma aproximação do público com os
evangélicos que ali estavam:
−

Conteúdo positivo e grandes nomes da música internacional no currículo: no

programa 1, Faustão dedicou parte da conversa com as cantoras Aline e Fernanda a algumas
explicações gerais sobre a música evangélica, como se estivesse apresentando ao seu público
o bê-a-bá do gênero gospel. E, nesse momento, além de enfatizar o conteúdo positivo das
letras da música evangélica, que tinham como objetivo levar as “boas novas”, o apresentador
deu destaque ao fato de grandes nomes da música mundial também terem começado na igreja,
cantando gospel: “Porque, na verdade, gospel vem do americano e, aliás, a música gospel teve
entre seus maiores astros, Elvis Presley. Pra vocês terem uma ideia, a influência da música
negra, jazz, rock, blues, vem do gospel” (anexo 1);
−

Versatilidade: também no primeiro programa, o apresentador deu destaque ao

trabalho infantil desenvolvido por Aline, mostrando-se admirado com a descrição dada pela
cantora: “Ah é? Que bom, olha que bom!” (anexo 1). Assim, foi enfatizado que diferentes
públicos eram atendidos pelo gospel;
−

Gente comum: ainda no programa 1, foi mostrado um vídeo das famílias de Aline

e Fernanda em uma cena tipicamente brasileira: pessoas reunidas em torno da TV, assistindo a
um jogo da seleção brasileira de futebol juntas, fato que, inclusive, já foi tratado neste texto
(anexo 1);
−

Formação que resulta em qualidade: no programa 2 que recebeu Ana Paula

Valadão, foi possível perceber o esforço de Faustão em mostrar um gospel que não havia se
formado da noite para o dia, mas sim estudado e dedicado anos ao que fazia: “A formação é
pra valer mesmo?”. Esse, inclusive, foi um dos aspectos destacados pelo apresentador no
momento em que ele encerrou a conversa com a convidada: “Galera, você sentiu aí como é
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preparada a Ana Paula Valadão? Como tá unida e competente essa banda?” (anexo 2). Assim,
vê-se, novamente, uma virtude profana sendo utilizada para definir a música evangélica;
−

Mudança alcançada por meio da religião: esse foi um dos pontos ressaltados por

Regina Casé em sua conversa com Waguinho, apresentando uma mudança positiva que a fé
evangélica proporcionou, transformando uma situação de desgraça em uma nova vida (anexo
4).
c) Deslocando o aspecto negativo de imagens pré-concebidas sobre esse público
Sobre essa questão, se pudessem ser resumidos os discursos mais defendidos pelos
apresentadores, como se houvesse, aqui, um porta-voz da Globo, essa sintetização poderia ser
feita da seguinte maneira: há igrejas evangélicas de todos os tipos e o evangélico que
apresentamos aqui não tem nada a ver com a imagem ruim que geralmente é associada a
algumas igrejas, ou seja:
 Não é o falso religioso, que prega uma coisa e vive outra. Esse evangélico é
transparente, tem verdade nos olhos: “E a galera tá sentindo a tua sinceridade,
a tua verdade. Isso que é importante, senão, né? Aê, pelos olhos ela fala o que
ela tá sentindo. Grande Ana!” (anexo 2);
 Não é o evangélico arrogante e exclusivista, que acha que só sua religião está
certa e que pensa que quem não está com ele vai pro inferno. Esse é flexível e
respeita outras formas de crença: “Bom, olha como é a cara do Brasil. Abidu é
mãe de santo, e eu cheguei aqui e o Waguinho falou assim, “Nossa eu conheço
ela desde pequeninho!”Isso é maravilhoso! Eles se encontraram por acaso eu
nem pautei!” (Regina Casé, anexo 4)
 Também não é o (líder) evangélico explorador que enriquece às custas dos
fiéis. Pelo contrário, esse se preocupa com o outro e investe em obras sociais.
Seu ministério é uma profissão de fé:
É porque o trabalho que o pastor Marcos e que o Waguinho faz muito é que pessoas
que estão condenadas à morte, pessoas que, enfim, estão sendo submetidas a torturas
bárbaras, as situações piores que não dá nem pra vocês imaginarem, ele vai lá pra
justamente mediar, negociar, e tentar fazer com que isso não aconteça [...] isso é
uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. (Regina Casé, anexo 4)
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ii. Segunda fase (programas 5, 6 e 7)
Esse foi um período em que já não havia tanta preocupação em justificar a presença
daquele estranho no ninho, uma vez que o espaço de diálogo já tinha sido estabelecido.
Contudo, o combate ao preconceito ainda era um tema presente. Por outro lado, também se
apresentava um gospel/evangélico fora de estereótipos e padrões, o que, de certa forma,
reforçava a ideia de quebra de preconceitos. Além disso, novamente foi abordada a mudança
de vida proporcionada pela religião, a partir do contexto de vida de pessoas famosas. Por
último, convém mencionar que também foram trabalhados alguns temas complementares,
que, apesar de não terem sido tão evidenciados pelos apresentadores, davam suporte às
demais temáticas que estavam na comissão de frente do processo.
> quebra de preconceitos e padrões
Tanto a temática do preconceito quanto a tentativa de se mostrar um evangélico fora
dos padrões, no programa 5, foram percebidas no foco dado às tatuagens de Rodolfo Abrantes
(anexo 5). Já no programa 6, Luciano Huck trabalhou o combate ao preconceito proferindo
um discurso de mistura de religiões (anexo 6). No programa 7, apesar de boa parte da
entrevista ter girado em torno das experiências sobrenaturais de Baby do Brasil, Jô Soares, no
início, gastou um tempo conversando sobre os materiais diferentes que a cantora havia lhe
levado, como uma Bíblia com capa moderna que ele chamou de “Bíblia psicodélica”. Além
disso, no momento em que a cantora comentou que iria apresentar no programa uma música
que seria uma grande confusão no meio gospel, o apresentador se mostrou bem favorável à
quebra de paradigmas que aquele número representaria, respondendo de maneira bem
enfática: “Opa! Essa é que é boa!” (anexo 7).
> mudança de vida
Outra abordagem que caracterizou esse fase e que, também, esteve em um dos
programas da fase anterior, foi tratar a religião como um caminho possível, dando especial
atenção aos relatos de pessoas famosas que haviam mudado de vida ao terem se convertido,
recuperando-se de alguma situação de desgraça e sofrimento, como se vê nesta pergunta de Jô
Soares a Baby do Brasil: “[...] como foi a descoberta dessa vocação, [...] você tava caminhado
no deserto, foi alguma coisa assim?” (anexo 7). Vale ressaltar que, tanto nos programas dessa
fase quanto na participação de Waguinho no Esquenta, ao se tratar desse tema, havia sempre a
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associação de um contexto de completa desordem, levando à busca pela religião como saída,
um recomeço.
> outros assuntos
Da mesma forma como foi feito na apresentação dos dados da fase anterior, convém
mencionar algumas temáticas secundárias que, apesar de terem aparecido de maneira pontual
nesse fase (cada uma em apenas um programa), também foram tratadas em programas
anteriores e posteriores, o que aponta importantes indícios de algumas posições da Globo.
Assim, importa dizer que, no programa 6, em que estiveram presentes os cantores Ana
Paula Valadão e Pregador Luo, seguindo o mesmo escopo percebido na fase 1, foram
ressaltados atributos que, mais uma vez, colocavam o gospel como um grande sucesso. Isso
pôde ser visto no momento em que Luciano tratou a música evangélica como um grande
fenômeno, destacando os milhões de discos vendidos por Ana Paula, e também nos
comentários de reforço que ele utilizava, como: “Cara, eu fiquei chocado com teu sucesso
[...]. Eu fui ouvir, e fiquei muito impressionado, cara! (anexo 6).
Por último, vale mencionar que, apesar de muito timidamente, o tema família também
apareceu nesta fase, por meio de um questionamento feito por Jô Soares a Baby: “Você tem
uma filha que é pastora?”.
iii. Terceira fase (programas 8, 9, 10, 11 e 12)
Tendo em vista os resultados encontrados neste estudo, pode-se dizer que este é o
período mais importante de toda a análise, pois, dos 29 programas identificados (universo
total da pesquisa), treze se concentram justamente nessa fase, que vai de dezembro de 2012 a
dezembro de 2013 (veja gráfico a seguir). Em outras palavras, esse foi o auge da participação
evangélica nos programas da Globo, conforme ilustrado na Figura 38.
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Figura 38: Crescimento da participação de convidados evangélicos em programas de auditório
da Rede Globo.

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados encontrados nesta pesquisa.

Nessa etapa, a perspectiva de associar ao gospel a ideia de um grande sucesso retornou
com bastante força e se fez presente em todos os programas analisados, complementada pela
associação de outros atributos positivos à imagem dos artistas evangélicos. Além disso, apesar
de não ter sido majoritário entre os programas, novamente se tratou da quebra de preconceitos
e também da concepção de um gospel independente de religião.
Outra abordagem que foi bastante enfatizada nesse período foi a noção de um gospelpessoa-comum, recebendo o reforço da ideia de um gospel-família, conceitos, aliás, que se
complementavam na tentativa de se mostrar um evangélico mais próximo da cultura profana.
Assim, observe os principais temas explorados nesses programas:
> um gospel de muito valor (programas 8, 9, 10, 11 e 12)
Como já mencionado anteriormente, a ideia que se tinha, a partir dos discursos dos
apresentadores da Globo, era que havia por parte da emissora uma tentativa de colocar o
gospel nos mesmos termos midiáticos que atribuem valor à música secular que denotavam
sucesso. Assim, os números de destaque dos artistas evangélicos, geralmente, eram colocados
sob uma áurea de algo excepcional, como no momento em que Fátima Bernardes falou sobre
os números de Ana Paula, dizendo que não conseguia nem imaginar o que era cantar para um
público de dois milhões de pessoas (anexo 8).
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Como temáticas secundárias, houve também uma atenção especial à diversidade da
música (e cultura) evangélica, ao talento dos cantores de música gospel e ao fato de estarem
envolvidos com música desde a infância o que pôde ser observado por meio dos seguintes
comentários e questionamentos:
Quadro 10: Falas dos apresentadores que procuravam associar atributos de destaque à música
gospel.
PROGRAMA
Encontro com
Fátima B.
8

Convidados:
Ana Paula V. e
Israel N.
Encontro com
Fátima B.

9

Convidados:
Aline Barros e
Thalles Roberto

Estrelas
10

Convidada:
Aline Barros

Encontro com
Fátima B.
12

Convidados:
Vencedores do
T. Promessas

DISCURSO
Diversidade:
Fátima B.: “E vocês fazem, também CDs para crianças?”;
Trajetória:
“E você sempre quis ser cantora?”. (anexo 8)
Talento/qualidade musical:
Fátima B.: “Eu vi uma declaração do Serginho que falou o seguinte: até ele
virar o apresentador do evento (Festival Promessas), ele não tinha muito
conhecimento do universo gospel, mas que ele ficou muito impressionado
com a qualidade artística das pessoas que ele apresenta e que, aí, ele
entendia o porque desse crescimento tão grande desse setor no Brasil”;
Trajetória:
Fátima B.: “Você falou que cantava desde criança na igreja”. (anexo 9)
Diversidade:
Angélica: “Agora como é que é, eu vejo que as crianças gostam muito da
sua música também, não é?”;
Talento/qualidade musical:
Angélica: “A letra é linda e a sua voz é de arrepiar”.
Trajetória:
Angélica: “Você começou a cantar muito cedo, né Aline?” (anexo 10)
Diversidade:
Fátima B.: “A gente vê do Funk à eletrônica, dá uma olhada só, a gente vê
de tudo, tem todos os estilos de música, as pessoas se divertem à beça” –
comentário sobre a balada gospel;
Talento/qualidade musical e trajetória:
Fátima B.: Fica a percepção de que todo pastor sabe cantar, pra gente, né?
Todo mundo canta muito, quer dizer, talvez porque tenha começado a cantar
na igreja desde cedo”. (anexo 12)

Fonte: Programa Encontro com Fátima Bernardes, veiculado em 7 de dezembro de 2012; Programa Encontro
com Fátima Bernardes, veiculado em 14 de dezembro de 2012; Programa Estrelas, veiculado em 25 de maio de
2013 e Programa Encontro com Fátima Bernardes, veiculado em 15 de novembro de 2013.

Todavia, como defende Iñiguez (2004, p. 135): “[...] um discurso nunca existe por si
mesmo sem estar ancorado em outro”. Assim, pode-se dizer que essas temáticas
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complementares, reunidas no pacote, também se voltavam para a valorização do gênero
gospel.
> um gospel que é mais normal do que se imagina
Esse período ficou especialmente marcado pela grande ênfase no gospel como pessoa
comum, algo que havia aparecido somente no programa inaugural, quando Faustão mostrou o
vídeo das famílias de Aline e Fernanda assistindo ao jogo do Brasil juntas (anexo 1).
A partir do final de 2012, principalmente com a entrada dos cantores gospel no
programa Encontro, esses convidados passaram a ser integrados em temáticas não religiosas,
mostrando que o evangélico é um sujeito normal, que vai para a cozinha, faz bagunça com os
filhos, se diverte, frequenta a balada, estuda e vive experiências de namoro e casamento como
outra pessoa qualquer.
Assim, nas primeiras partes do programa 8 que falavam sobre namoro no trabalho,
Fátima Bernardes fez perguntas tanto a Israel Novaes quanto a Ana Paula Valadão sobre
como haviam conhecido seus cônjuges e começado seus namoros, demonstrando sempre
grande admiração diante dos fatos narrados, como se vê no seguinte comentário: “Nossa, que
demais, muito bonito!” (anexo 8).
Além disso, mesmo no bloco voltado para a promoção da música gospel e do Festival
Promessas, Fátima perguntou sobre outros estilos de música que Ana Paula e Israel ouviam,
além do gospel. E, nesse momento, questionou se esses outros estilos, de alguma forma,
também inspiravam a criação de suas músicas: “Influencia o que você vai compor, o que você
vai cantar?” (anexo 8). Dessa maneira, é possível perceber, por um lado, a intenção de colocar
o evangélico como uma pessoa que também ouvia músicas profanas, e, por outro lado, a
tentativa de passar uma ideia de que a música gospel não bebia apenas de fontes sagradas,
deslocando ainda mais o aspecto religioso do gênero.
De forma semelhante, no nono programa, cuja temática principal tratava da pressão
para o casamento, Aline Barros e Thalles Roberto foram questionados sobre suas histórias de
casamento, se haviam sofrido algum tipo de pressão para casar, se consideravam que, de fato,
essa pressão existia, dentre outros (anexo 9). Na segunda parte, voltada para o Festival
Promessas, Fátima, de novo, buscou associar a imagem da música evangélica à música
profana, mencionando que o gospel estava nas raízes de grandes ícones da música secular:
“Achei legal o que o Thalles falou, das influências que ele teve. Grandes cantores da música

180

internacional surgiram exatamente cantando em corais de igreja. A gente até separou algumas
imagens pra gente ver, vamos lá” (anexo 9).
No programa 10, Angélica elogiou a casa de Aline Barros, dizendo que ela parecia
uma boa dona de casa, perguntou se ela e a família tinham um local específico na casa para os
momentos de bagunça, mostrou a cantora na cozinha fazendo biscoitos com os filhos, dentre
outros (anexo 10).
No programa 11, mesmo Jô Soares apresentando a seu público a figura de um grande
artista, cujos shows atraíam multidões, foi em situações simples e cotidianas, algumas até
banais, que boa parte da entrevista esteve concentrada, como é possível observar nas seguintes
falas do apresentador, ditas em momentos diferentes ao longo do programa (anexo 11):
Ele gosta de comer tampinha de garrafa de plástico e também a própria garrafa.
Como é que é essa história, conta.
Você é muito distraído também, né?
E vocês começaram a namorar desde meninos, desde garotos, também, ou foi um
reencontro?
Agora, esse negócio de fazer xixi na saída do palco... já aconteceu de fazer no palco,
não? Sem querer?

No programa 12, dedicado aos vencedores do Troféu Promessas, que também tratou
de temas relacionados à cultura gospel contemporânea, foram mostrados evangélicos que
surfam, vão para a balada, usam tatuagens etc. E essa tentativa de mostrar o evangélico como
uma pessoa comum ficou especialmente visível neste comentário da apresentadora (anexo
12):
E eu gosto muito quando a gente tem a chance de conversar com qualquer segmento
da música religiosa, porque a gente imagina, quando a pessoa fala muito de religião,
[...] que ela tenha um comportamento diferente do nosso, que ela talvez não se
divirta tanto, que ela não ria tanto.

Vale ainda mencionar que, em todos esses programas que abordavam a temática do
sujeito comum, havia sempre alguma referência à família do convidado, como é possível
perceber no seguinte trecho da entrevista de Thalles no Programa do Jô (anexo 11): “A sua
mulher tá aqui também? [...] Oi, tudo bom, querida? Ele nunca te esqueceu em lugar nenhum,
Dani?”.
Assim, entende-se que a temática do evangélico de hábitos, aparência e vida comum,
reforçada pela menção que sempre se fazia à família desses convidados, tinha como objetivo
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mostrar que os evangélicos não são tão diferentes assim como talvez se pense. Dessa forma,
mais uma vez, foi retirado o peso do sagrado para que o convidado (religioso) fosse
acomodado no meio secular da maneira mais natural possível.
Outro ponto que evidencia essa questão é que, nesse período, alguns desses cantores
gospel começaram a ser tratados como artistas comuns, sem que a identificação religiosa
fosse algo determinante em sua participação, como foi visto na entrevista de Aline Barros no
programa Estrelas (anexo 10) e na participação de Thalles no Jô (anexo 11), como já apontado
neste texto.
Apesar de essa tendência não ter se efetivado na maioria dos programas, essas
situações sugerem que, uma vez que o gospel passasse a ser visto como um gênero musical
como outro qualquer, o resto de sagrado que ainda ficasse poderia ser devolvido para o seu
campo original e as temáticas religiosas se tornariam, finalmente, dispensáveis. Então, não
seria mais o evangélico na Globo, apenas o artista gospel, que estaria no mesmo patamar do
artista sertanejo, do artista pop etc.
Vale ressaltar, porém, que esse é um dado que está sendo apontado apenas como um
indicativo, pois seria necessário mais tempo, mais programas e mais participações evangélicas
para sustentar ou abandonar essa hipótese. Ainda assim, considera-se que, por sua relação
com os demais temas que estão sendo tratados neste estudo, este fator não poderia passar
despercebido.
> outros assuntos
Convém mencionar que a temática do combate ao preconceito, mais uma vez, foi
abordada na participação dos evangélicos na Globo, como pôde ser visto no momento em que
Fátima Bernardes chamou a atenção para o fato de o grupo Diante do Trono ter muitos fãs não
evangélicos: “Agora, Israel, o legal é que, assim, vocês cantam música gospel, mas vocês
também fazem sucesso com pessoas de outras religiões, né? A música meio como que
quebrando uma fronteira” (anexo 8). Uma música, então, que vence o preconceito e os limites
da diferença. E, também, uma música que independe de religião.
Outro momento em que o tema apareceu na fala da apresentadora se deu no programa
12, quando ela comentou que valorizava a oportunidade de dialogar com outros segmentos
religiosos e ver que todos, mesmo nas suas diferenças, eram iguais. Em outras palavras, o fato
de ser evangélico não significava que o indivíduo teria um comportamento muito diferente ou
não se divertiria tanto quanto o não evangélico. Era nesse sentido que a Globo se dispunha a
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quebrar alguns preconceitos em relação ao estrangeiro que ela inseria em sua programação
(anexo 12).
Ainda sobre a ideia de um gospel independente de religião, convém mencionar que
esse atributo foi ressaltado pela apresentadora em outros dois programas. No programa 9,
Fátima pediu que Thalles explicasse por que ele dizia que sua música não era religiosa. Logo
em seguida, quando o cantor comentou que sempre perguntavam o que ele achava de suas
músicas serem cantadas por pessoas famosas (do meio secular), a apresentadora reforçou:
“Que não seguem a mesma religião, né?” (anexo 9).
No programa 12, quando foi falar sobre a balada gospel, Fátima também enfatizou o
fato de o evento não ser voltado unicamente para os evangélicos: “A impressão que a gente
tem, por exemplo, é que há uma mistura de outras religiões também, de outras pessoas que
não têm uma fé muito determinada, que vão até ali” (anexo 12). Vale mencionar que Fátima
fez esse comentário enquanto observava algumas imagens da festa que ela descrevia.
Sobre essa fala da apresentadora, cabe um questionamento: como era possível,
observando apenas as cenas de uma balada, identificar que havia naquele “bolo” pessoas de
diferentes religiões e até mesmo gente que não tinha uma fé determinada? É provável que o
leitor, assim como a autora deste texto, não consiga visualizar o que seria a imagem de
alguém que não tenha uma fé muito determinada, tamanha subjetividade de uma
caracterização como essa. Por essa razão, é possível afirmar que, na realidade, o intuito de
mostrar em gospel independente de religião que, inclusive, já havia sido tema de outros
programas, estava na agenda daquele Encontro e precisava receber o devido enfoque.
Por último, vale dizer que, em dois dos programas dessa fase, houve questionamentos
que pareciam querer associar à imagem do gospel a ideia de uma religião que faz bem, que
traz paz, tranquilidade, como pôde ser visto na entrevista de Angélica com Aline Barros
(anexo 10) e na conversa de Jô Soares com Thalles Roberto (anexo 11), situações já
mencionadas antes.
iv. Quarta fase
Com base na semelhança dos temas tratados e, também, na proximidade temporal dos
programas, foram identificados como parte do quarto grupo somente três episódios. Contudo,
é importante que se tenha em mente que esse corresponde apenas ao período inicial de uma
fase que, em função do tempo delimitado para esta pesquisa, não será contemplada de
maneira mais consistente.
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Todavia, ainda é possível falar dos importantes indícios que esses programas revelam.
Dessa forma, é importante observar que, além da menção à família dos convidados ainda se
fazer presente e de ter sido enfatizado o sucesso do gospel, percebe-se que o combate ao
preconceito veio de novo sustentar a participação evangélica na Globo, aliado à ideia de um
evangélico fora dos padrões convencionais, como se vê na seguinte fala de Jô Soares que
comentou o fato de a música pesada de Batista não ser aceita no meio evangélico: “[...] eles
têm preconceito em relação à sua musica, alguns pastores? [...] Imagina! Não tem música do
Diabo, isso não existe! Inclusive o diabo tem mais o que fazer do que ficar ouvindo rock”
(anexo 15).
Vale ainda mencionar outras duas abordagens que, apesar de terem aparecido de
maneira pontual nessa fase, foram significativas nas etapas anteriores, que são: a tentativa de
tratar o gospel como um segmento musical como outro qualquer, dispensando a identificação
religiosa e o intuito de colocar o temperamento calmo e tranquilo como consequência do
gospel. A primeira pôde ser vista no 13º programa, quando Fátima abordou André Valadão
apenas como um cantor de um milhão e meio de discos vendidos que ficaria por conta da
música naquele dia. A segunda foi vista no último programa analisado, por meio de um
comentário feito pelo apresentador Jô Soares (anexo 15): “Você tem uma cara tão serena, é
verdade! [...] Isso, então, é uma coisa que faz bem a você [...]”.
v. Visão macro dos principais temas trabalhados
Ao olhar os programas de maneira geral, observa-se que as temáticas mais utilizadas
pela emissora nos diálogos com os evangélicos estavam mais relacionadas ao evangélicocantor-gospel e ao evangélico-pessoa-comum do que ao evangélico-sujeito-religioso, como
é possível ver no gráfico a seguir. A única exceção se deu por conta do tema sobre o combate
ao preconceito, que, em alguns casos, se voltava para o universo religioso. Mas, como já foi
dito, entende-se que esse tema cumpria a função de justificativa e contextualização.
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Figura 39: Temáticas trabalhadas pela Globo.

Temáticas trabalhadas
(Quantidade de programas em que foram mencionadas)
11
10

10

7
6

6

6
5

5

5

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados encontrados nesta pesquisa.

8.2 AS FALAS DO GOSPEL

Antes de serem observados os discursos dos evangélicos na Globo, é importante ter
em mente que, como os assuntos discutidos nos programas não eram iniciados pelos
evangélicos, não há necessidade de entender os temas mais trabalhados por eles em cada
período analisado, pois seriam praticamente os mesmos que acabaram de ser tratados.
Também é desnecessário percorrer o mesmo caminho pelo qual se passou há pouco,
identificando a maneira como os evangélicos respondiam a cada uma daquelas temáticas
trabalhadas, pois isso tornaria esta análise extensa e repetitiva.
Além disso, a forma como os evangélicos geralmente se posicionavam diante dessas
questões, de certa maneira, já foi contemplada na análise geral que foi feita sobre as
delimitações desses diálogos. Basta, portanto, que sejam identificados os discursos que mais
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estiveram presentes nas falas dos convidados evangélicos desses programas, como estão
identificados na tabela abaixo:
Tabela 4: Principais temáticas que foram percebidas nos discursos dos evangélicos.
TEMAS
RELACIONADOS
AO GOSPEL/
EVANGÉLICO
(comentários e
discursos que partem
do evangélico)
Bíblia como principal
influência das músicas
Cantar a verdade,
aquilo em que se
acredita
Chamado
Deus como
responsável pelo
sucesso
Deus no comando
Deus/Jesus como
aquele capaz de
transformar vidas
Discos vendidos,
prêmios, público
Elogios ou referência
à Globo
Entregar a vida a Deus
Formação musical na
igreja
Gospel/mensagem
independente de
religião
Igrejas para todos os
estilos
Importância dos
princípios bíblicos
Mensagem
evangelística
Mensagem positiva
que traz paz,
esperança, amor
Mensagem transmitida
por meio da própria
vida
Música como meio
para se levar uma
mensagem

ANO/PROGRAMA
2010
1

2

2011
3

4

5

2012
6

7

8

2013
9

10

11

2014
12

13

14

15
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[Continuação da Tabela 4]
TEMAS
RELACIONADOS
2010
2011
AO GOSPEL/
EVANGÉLICO
(comentários e
1
2
3
4
5
discursos que partem
do evangélico)
Não importa a
aparência, mas sim o
coração
Respeito à crença do
outro
A vida desestruturada
de antes
Talento a serviço de
Deus
(1) Domingão do Faustão: Aline B. e Fernanda B.
(2) Domingão do Faustão: Ana Paula Valadão
(3) Domingão do Faustão: Pastora Ludmila
Ferber
(4) Esquenta: Pastor Waguinho
(5) Altas Horas: Rodolfo Abrantes
(6) Caldeirão do Huck: Ana Paula V. e Pregador
Luo
(7) Programa do Jô: Baby do Brasil

ANO/PROGRAMA
2012
6

7

8

2013
9

10

11

2014
12

13

14

15

(8) Encontro: Ana Paula V. e Israel Novaes
(9) Encontro: Aline Barros e Thalles Roberto
(10) Estrelas: Aline Barros
(11) Programa do Jô: Thalles Roberto
(12) Encontro: Vencedores Troféu Promessas
(13) Encontro: André Valadão
(14) Esquenta: Gui Rebustini
(15) Programa do Jô: Pastor Batista

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados encontrados nesta pesquisa.

Vale mencionar que a participação evangélica nos programas 6 e 14 foi pequena, por
isso há menção de apenas duas temáticas em cada um deles, que foram temáticas também
exploradas em outros programas. Já os programas 7 e 11, que foram as entrevistas de Baby e
Thalles no Programa do Jô, tiveram diálogos relativamente longos. Contudo, os argumentos
utilizados por esses convidados nas conversas com o apresentador se pautaram por temáticas
que não foram vistas em nenhum outro episódio. Assim, foram identificados acima apenas os
assuntos que apareceram também em outros programas.
Abaixo, então, estão sendo tratados os temas abordados pelo evangélico nas ocasiões
em que ele esteve na Globo, subdivididos em três categorias:

−

as temáticas principais, que correspondem àquilo que foi recorrente na fala evangélica
desses programas;

−

as temáticas secundárias, que são as abordagens que não foram tão frequentes e, portanto,
não podem ser consideradas como aquilo que caracterizou o discurso do evangélico na
Globo, mas que, ainda assim, apontam sinais sobre os valores que o sagrado se dispôs a
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negociar nessa relação com o profano e também os que não foram colocados em
discussão;
−

as temáticas complementares, que apareceram de maneira esporádica e sendo
mencionadas em poucas ocasiões, mas que, de alguma forma, apoiavam os demais temas
trabalhados.
a) Temáticas principais
A fala que mais esteve presente na voz evangélica que participou dos programas da

Globo foi a de ressaltar o papel da música gospel como responsável por levar uma mensagem.
E essa mensagem foi definida por esses evangélicos de duas maneiras: uma boa mensagem,
que traz um conteúdo positivo, e uma mensagem que transmite verdade, aquilo em que se
acredita. Além disso, também procurava se enfatizar que essa mensagem, por ser um encargo
do próprio evangélico, e não apenas de sua música, deveria ser transmitida, inclusive, por
meio de suas atitudes, sua vida. Esses conceitos, que, apesar de tratarem de questões
específicas, giravam em torno da mesma essência, foram encontrados na maior parte dos
programas, como se vê nas seguintes falas:
A música é uma ferramenta e a gente visa usar essa ferramenta, que é a música, da
melhor maneira, executando ela do melhor jeito e eu acho que a mensagem é que é o
importante, sabe Fátima? A mensagem que nós cantamos é uma mensagem que traz
esperança, é uma mensagem que traz vida. A gente fala sobre o amor que não se
corrompe, que é fiel. (Israel Novaes, anexo 8).
Eu creio que o rock é uma ferramenta maravilhosa de levar um ideia. [...] Se eu
tenho uma arma dessa nas mãos, eu vou usar pra levar aquilo que eu acredito e,
principalmente, aquilo que surtiu efeito na minha vida. [...] Eu nunca acreditei em
gente que faz um tipo pra alcançar um determinado público. Eu acredito em gente
que canta o que vive. Eu fazia isso na época do Raimundos, eu faço isso hoje.
(Rodolfo Abrantes, anexo 5).

Assim, vê-se que, mesmo, no discurso da Globo, sendo priorizada a imagem da
música gospel como um gênero de sucesso que vende muito, atrai multidões e tem muitos
prêmios, nas palavras dos evangélicos, era a mensagem levada pela música gospel que era o
mais importante, aquilo que eles se esforçavam em deixar registrado na percepção do público.
Por outro lado, apesar de não abrirem mão do propósito sagrado de sua música, notase que havia por parte desses cantores a disposição em flexibilizar certos sentidos. Afinal,
como defende Orlandi (2007, p. 39), é melhor jogador aquele que consegue articular de
maneira mais eficiente as imagens na constituição dos sujeitos, estando onde o outro espera
que ele esteja e usando exatamente as palavras que o outro quer ouvir.
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Isso pôde ser percebido nos momentos em que eles enfatizavam a mensagem positiva
das músicas, listando alguns benefícios genéricos, como: paz, amor, esperança, vida, um
conteúdo social positivo etc. Ou seja, nada essencialmente religioso que pudesse ser rejeitado
por alguém alheio à religião ou, simplesmente, contrário aos princípios dos evangélicos.
Dessa forma, esses estrangeiros não deixavam de cumprir o propósito sagrado que lhes era
devido, mas também não arriscavam desperdiçar as oportunidades de compra que o ambiente
secular lhes proporcionava, oferecendo algo que seria de interesse de todos, como ressaltou
Aline Barros: “Quem não quer uma mensagem como essa?” (anexo 1).
Outra maneira de esses evangélicos minimizarem o aspecto religioso de sua música e,
assim, evitar possíveis fugas, era concordando com o discurso de gospel independente de
religião tão enfatizado pelos apresentadores da Globo, como é possível observar no seguinte
comentário de Aline Barros (anexo 9):
Nós não estamos aqui pra pregar religião, nem pra falar de religião, nós estamos
aqui pra viver uma vida diferente, pra viver uma vida de esperança, pra passar isso
pras pessoas, falar do amor de Deus, que é o que toma conta da nossa vida, que
transforma a nossa vida.

Sobre essa questão, vale a pena destacar a fala de Thalles Roberto (programa 9), que
deixa escapar a razão pela qual ele prioriza uma música aberta e espontânea em detrimento de
uma música religiosa: “Porque se nós formos religiosos, nós criamos uma barreira que impede
as pessoas de nos conhecerem. [...] Meu objetivo não é atingir, simplesmente, as pessoas que
já estão comigo, mas eu quero alcançar e pescar aqueles que estão de fora” (anexo 9).
Ou seja, mesmo querendo passar a impressão de que a música gospel, apesar de
originalmente religiosa, tratava de necessidades e anseios de qualquer pessoa, independente
de religião, o objetivo demonstrado pelo cantor não era o de se colocar junto a um grupo em
que todos compartilhavam interesses e necessidades semelhantes, como se a música gospel
também pudesse ser considerada uma igual naquele meio. O que ficou evidente, na fala de
Thalles, é que essa flexibilização do discurso gospel para algo que fizesse sentido no meio
secular, almejava, na verdade, alcançar mais vidas, trazer mais adeptos para o grupo, ou seja,
ir com a intenção de trazer mais gente na volta.
Essa, inclusive, é uma ideia que já foi discutida neste texto, quando foi mencionado o
propósito conversionista das religiões cristãs (segmento o qual pertence a fé evangélica) e, no
caso específico dos neopentecostais, quando foi falado sobre a busca desse grupo religioso
por conquistar cada vez mais “soldados” para o exército (de vencedores) de Cristo. Assim,
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por mais adaptações, filtros e roupagens seculares que se colocasse sobre o gospel, à luz do
dia, sempre ficava claro que aquela ali não era sua identidade, nem o seu lugar – um conflito
que nunca se eliminava por completo.
Ainda sobre os acordos estabelecidos com a Globo, convém mencionar que, em
grande parte dos discursos evangélicos desses programas, especialmente nos períodos em que
a tolerância religiosa foi tratada, a exemplo dos programas 2, 3, 4 e 6, esse convidado
reconhecia a legitimidade de outras formas de crença e também dava a entender que não havia
nele qualquer impedimento em conviver com outras religiões, como já foi abordado no
capítulo passado.
Além disso, o evangélico demonstrava respeitar a escolha do outro, como se viu na
explicação de Waguinho sobre o trabalho de ressocialização que desenvolvia, que não
obrigava ninguém a fazer parte de sua igreja (anexo 4). Posicionamento semelhante foi visto
na participação de Rodolfo no Altas Horas que disse que não forçava ninguém a acreditar no
que ele cria, apenas dava a chance de as pessoas se abrirem para uma possibilidade diferente,
que tinha sido a melhor coisa que ele já havia experimentado (anexo 5).
Nesse ponto, convém observar que, em dois dos casos em que a postura de tolerância e
respeito foi assumida, esse evangélico acrescentou um “mas” ao discurso de liberdade
religiosa. Como se pôde ver no programa 2, mesmo defendendo o respeito ao diferente, Ana
Paula enfatizou que era preciso viver aquilo em que se acreditava (anexo 2). Em outras
palavras, concordava que cada um tinha direito ao seu espaço, desde que ela não precisasse
abrir mão de seus próprios valores para se colocar junto ao outro.
Já no programa 4, Waguinho, que também demonstrou valorizar a convivência com
outras religiões, falando, inclusive, de laços de amizade com o diferente, enfatizou que ele
sentia a presença de Deus naquele lugar e que isso era o mais importante (anexo 4). Essa fala,
querendo ou não, colocava como menos importantes os princípios de fé de outras religiões
que não professavam o mesmo deus de Waguinho.
Assim, é possível perceber que esses dois convidados concordaram em partes com o
discurso de igualdade entre as religiões, pois, caso se afirmasse, de maneira categórica, que
todas as religiões, não só tinham direitos iguais, mas também eram verdadeiras e tinham a
mesma capacidade de resolver os problemas do homem, atendê-lo em suas necessidades mais
profundas, provavelmente, não haveria o mesmo tipo de aceitação.
Vale ressaltar, no entanto, que esses foram casos pontuais que não podem ser
interpretados como característicos da fala do evangélico na Globo. Entretanto, não se pode
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negar que esses vestígios e pequenos vazamentos também são extremamente reveladores,
quando se considera os princípios que orientaram o comportamento desses evangélicos na
emissora.
b) Temáticas secundárias
Como apontado anteriormente, algumas das argumentações trabalhadas pelos
evangélicos na Globo não apareceram em uma quantidade significativa de programas.
Contudo, tratam-se de discursos que estavam, de certa maneira, ancorados nas temáticas
principais que foram discutidas há pouco e que, também, atuavam como reforço das ideias ali
trabalhadas. Por isso, é importante que essas falas também sejam mencionadas.
> o sucesso e seu responsável
Atendendo à temática principal explorada pela emissora, alguns dos cantores
evangélicos que estiveram nos palcos da Globo reforçaram os argumentos de sucesso que
eram utilizados na descrição do gospel, como foi visto no último capítulo. Entretanto,
observa-se que esse tema fez parte do discurso evangélico em cinco episódios, a mesma
quantidade de programas em que os cantores definiram seu sucesso como algo vindo de Deus.
> a mensagem que o gospel carrega
Com relação à definição que mais esteve presente no discurso dos evangélicos, que
explicaram seu papel como mensageiros, foi possível perceber que, além de levarem sua
mensagem por meio da música, alguns desses convidados aproveitaram a oportunidade para
falar sobre aquilo em que acreditavam, colocando Jesus/Deus como aquele capaz de
transformar a vida do homem, como foi visto em diversas falas evangélicas apresentadas no
último capítulo e também neste comentário de Rodolfo Abrantes, feito no momento em que
ele se despedia do auditório: “E, aí, galera, quando tudo parecer estar entrando em colapso na
tua vida, se firma na rocha, que Ele é inabalável. Jesus é a rocha, valeu!” (anexo 5). Outro
caso desse mesmo tipo de discurso foi visto nesta declaração de André Valadão (anexo 13):
> desvinculada de religião, mas ainda inspirada em fontes sagradas
Em todos os casos em que se tentava mostrar uma música gospel que não estava presa
à fé evangélica, colaborando com a ideia de uma música de caráter mais neutro e abrangente,
os cantores gospel procuravam manter o foco apenas na Bíblia como fonte de inspiração: “A
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gente sempre tem tentado compor, na nossa poesia, o que a Bíblia diz, o que nós acreditamos.
As nossas músicas são como orações cantadas” (Ana Paula, anexo 2).
Entretanto, apesar de se esforçarem em atribuir à música gospel um caráter
independente de denominação, boa parte desses músicos deixava claro que a igreja tinha tido
um papel fundamental em sua formação, já que, nas igrejas evangélicas, sempre há muita
música, como se vê nas seguintes declarações:
Aos sete anos, foi o meu primeiro solo na frente de uma platéia, né, porque a igreja
ela nos oferece essas oportunidades. Grandes artistas de música no mundo todo
nascem na igreja, né? (Ana Paula V., anexo 8)
A minha história foi assim: eu comecei cantando na igreja com cinco anos de idade
e cresci só igreja. Tinha os corais da igreja, tinha uma banda na igreja, até que eu
recebi um convite do Jota Quest e eu quis conhecer a música fora da igreja. (Thalles
Roberto, anexo 9)

c) A fala evangélica, em linhas gerais
A partir da descrição das falas que acabaram de ser discutidas, percebe-se que as
temáticas que mais caracterizaram a participação evangélica nos programas são as seguintes:
Figura 40: Temáticas trabalhadas pelos evangélicos.

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados encontrados nesta pesquisa.
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Assim, nota-se que, mesmo esses convidados respeitando os anfitriões e
permanecendo a maior parte do tempo no campo da música, em alguns casos, até
acrescentando louros bastante chamativos ao gênero gospel, os discursos que apareceram com
mais frequência nas diversas vozes que estiveram nesses programas apontavam para uma
música com finalidades bem definidas. E essas finalidades não estavam ligadas à fama, ao
dinheiro, à diversão, ao entretenimento, à conquista de fãs etc., ou seja, não havia ali motivos
profanos. O que se defendia era a ideia de uma música com um propósito claro de levar uma
mensagem, uma mensagem de paz, esperança, amor etc.
O que esses cantores deixaram transparecer é que a música que eles carregavam não
pertencia a eles, não existia para benefício próprio. Era, antes de tudo, um instrumento que
eles tinham em mãos para comunicar algo que consideravam importante e que não tinha a ver
com a defesa de sua religião.
Além disso, não eram eles os responsáveis pelos resultados alcançados por sua música,
nem eram os fãs – em nenhuma das vezes em que os grandes números dos cantores gospel foi
ressaltado, foi feita algum agradecimento ao público por aquele sucesso. Tudo vinha de Deus.
Outro ponto importante é que, mesmo não fazendo referência às suas denominações (que seria
uma forma de aproveitar aquele espaço para divulgarem suas igrejas), esses cantores
deixavam claro que sua formação musical estava totalmente ligada à igreja, onde começaram
(ainda pequenos) e desenvolveram seus talentos.
Com isso, vê-se que, mesmo nas situações em que o contrato de comunicação já trazia
o script bem definido, como foi o caso da música gospel, tratada, sobretudo, sob aspectos
mercadológicos no discurso da Globo, não foi possível conter as explicações de cunho
religioso. Mas, como aponta Charaudeau (2012, p. 71), “Nenhum ato de comunicação está
previamente determinado”, pois o sujeito falante “dispõe de uma margem de manobra que lhe
permite realizar seu projeto de fala pessoal [...]”. E essa margem de manobra fica ainda mais
evidente quando são considerados os tipos de discurso que foram explorados, como será visto
na sequência.
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CAPÍTULO 9

DE QUE MANEIRA FALARAM

Até aqui, já foi apresentado o perfil médio do evangélico que foi recebido pelos
apresentadores da Globo nessas negociações: um artista de sucesso que tem sua conduta
grandemente influenciada pela teologia neopentecostal. Também já se sabe como foi feita a
contextualização desse evangélico na emissora, limitando a manifestação de seu caráter
sagrado e submetendo seu perfil religioso a alguns filtros e tradutores profanos. Por último,
foram conhecidas as trocas discursivas que esse evangélico e a Globo estabeleceram nos
momentos em que estiveram juntos.
Agora, para que a percepção dos sentidos dessa interlocução seja completa, convém
observar a maneira como esses discursos foram proferidos, os locais de fala onde esses
interlocutores se posicionaram ao trabalharem suas argumentações. Dessa forma, será
apresentado, a seguir, o jeito de falar que caracterizou as falas da Globo e o jeito de falar que
ficou marcado nos pronunciamentos evangélicos. Antes, porém, é importante esclarecer que,
como todos os dados relevantes dessas participações foram apresentados nos três últimos
capítulos, para evitar a repetição das muitas falas já registradas neste texto, a abordagem deste
capítulo será situada apenas na descrição geral daquilo que foi característico dessas
participações.

9.1 A LINGUAGEM DA GLOBO

De maneira geral, com exceção dos programas que tratavam especificamente de
temáticas religiosas, como foi o Domingão do Faustão que recebeu a pastora Ludmila Ferber
e o padre Fábio de Melo (programa 3), e o Esquenta que contou com a participação de
Waguinho (programa 4), os apresentadores que dialogavam com os evangélicos nesses
encontros permaneciam a maior parte do tempo em seu local de fala, tratando a música
gospel, por exemplo, sob uma perspectiva midiática e mercadológica e recorrendo a um
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discurso mais neutro (de linguagem cotidiana) para tratar dos demais assuntos. Houve,
inclusive, cinco programas em que o discurso religioso sequer foi utilizado pelos
apresentadores, especialmente na fase 3, em que se procurava mostrar o gospel/evangélico
como uma pessoa comum.
Porém, em alguns momentos específicos, esses interlocutores se valiam de uma
vocabulário religioso para tratar com os evangélicos, e isso aconteceu dentro de temáticas que
variaram muito entre os programas, sem que fosse possível identificar uma regularidade mais
consistente. Entretanto, foi possível perceber que esse recurso foi usado com mais frequência
em duas situações: quando se pretendia sustentar a liberdade de crença e a convivência entre
diferentes religiões, defendendo que não existia religião melhor nem pior, apenas visões
diferentes (que eram igualmente importantes) e quando se enfatizava a possibilidade de o
gospel ser ouvido por gente fora do meio evangélico.
Ainda falando sobre as diferenças percebidas em cada fase, convém apontar que os
discursos religiosos estiveram mais presentes nas falas dos apresentadores das fases 1 e 2 do
que nas fases 3 e 4, ou seja, conversava-se mais religiosamente quando a necessidade de
acomodar o estrangeiro era maior, quando o ambiente preparado para recebê-lo ainda fazia
referência à sua “terra natal”.
Essa percepção fica ainda mais clara quando, ao observar as duas primeiras fases, que
contemplavam os sete programas veiculados de junho de 2010 a abril de 2012, vê-se que, em
cinco deles, o primeiro comentário/questionamento feito ao convidado evangélico se deu por
meio de uma temática religiosa. Já nas fases 3 e 4, nenhum primeiro contato se deu a partir da
religião, e os assuntos foram bastante variados. As duas únicas abordagens iniciais que se
repetiram foi falar sobre os prêmios do(a) cantor(a) ou perguntar sobre sua família (gospelsucesso / gospel-gente-comum), fazendo uso de um discurso midiático, no primeiro caso, e
um discurso neutro (de linguagem cotidiana) no segundo. Esses tipos de discurso podem ser
conferidos no Quadro 11:
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Quadro 11: Abordagens iniciais utilizadas pelos apresentadores ao falarem com os
evangélicos.
FASES 1 E 2
Programa 1: Aline Barros e Fernanda Brum no
Domingão do Faustão (jun/10)
Faustão: “O Gilmar, que já tomou muito cartão
amarelo, tá lá atendendo o telefone, né?” (anexo
1).
Programa 2: Ana Paula Valadão (e grupo Diante
do Trono) no Domingão do Faustão (out/10)
Faustão: “Afinal, Ana, quando surgiu a ideia de
montar esta banda e seguindo os preceitos da
igreja lá da Batista da Lagoinha, da qual você é
seguidora?” (anexo 2)
Programa 3: Ludmila Ferber no Domingão do
Faustão (dez/10)
Faustão: “Afinal, a senhora começou a trabalhar,
Ludmila, primeiro com a igreja, primeiro com o
evangelho e depois com a música ou primeiro
com a música [...]?” (anexo 3).
Programa 4: Pastor Waguinho no Esquenta
(fev/11)
Regina Casé: Naquela época, Waguinho, eu sei
que você agora canta louvores e outras... Eu sei, a
gente vai conversar muito daqui a pouco. Você
conta sobre essa transformação, tudo isso que
aconteceu” (anexo 4).
Programa 5: Rodolfo Abrantes no Altas Horas
(jul/11)
Serginho G.: “A última vez em que você esteve
aqui foi com o Rodox, não foi? E anteriormente
com o Raimundos. Deu uma mudada muito
grande na sua vida, não é?” (anexo 5)
Programa 6: Ana Paula Valadão e Pregador Luo
no Caldeirão do Huck (dez/11)
Luciano H.: “Fazia tempo que eu tava ensaiando
pra ter essas grandes atrações gospel aqui no
Caldeirão. Você tem sete milhões de discos
vendidos, mulher?” (anexo 6)
Programa 7: Baby do Brasil no Programa do Jô
(abr/12)

Jô Soares: “Eu tô vendo que aqui tem... é uma
Bíblia que tá aqui?” (anexo 7)

FASES 3 E 4
Programa 8: Ana Paula Valadão e Israel Novaes
no Encontro com Fátima Bernardes (dez/12)
Fátima B.: “Eu tava conversando com o Israel,
agora ali no camarim, você tem vinte e dois anos,
né Israel? (anexo 8)
Programa 9: Aline Barros e Thalles Roberto no
Encontro com Fátima Bernardes (dez/12)
Fátima B.: “E você, sofreu pressão pra casar?” –
pergunta feita a Aline (anexo 9).
Programa 10: Aline Barros no Estrelas (mai/13)
Angélica: “Sua casa é linda, hein! Você parece
ser uma boa dona de casa. Tava ali cozinhando e
tudo” (anexo 10).
Programa 11: Thalles R. no Programa do Jô
(out/13)
Jô Soares: “Thalles, cantor gospel, vocês
conhecem todos. É de Minas?” (anexo 11).
Programa 12: Vencedores do Troféu Promessas
no Encontro com Fátima Bernardes (nov/13)
Fátima B.: “Eu vou pedir pra Fernanda Brum
abrir o nosso encontro. E vou só perguntar pra
você o quê que esse prêmio representa no
momento?” (anexo 12).
Programa 13: André Valadão no Encontro com
Fátima Bernardes (mar/14)
Fátima B.: “[...] lá no Butão, em vez de avaliar o
produto interno bruto, que é, assim, a soma das
riquezas que um país produz, lá eles calculam o
FNB, a felicidade nacional bruta. Bom isso, né
André? Muito legal!” (anexo 13).
Programa 14: Gui Rebustini no Esquenta
(abr/14)
Regina C.: “Nossa, você chegou e arrasou, né?
Levou todas! Teve que pegar uma sacola pra
levar os prêmios pra casa” (anexo 14).
Programa 15: Pastor Batista no Programa do Jô
(jul/14)
Jô Soares: “E aí, Antônio, me conta: como é que
eu chamo você, Antônio Carlos ou Antônio?”
(anexo 15).

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da seleção de falas específicas dos programas analisados nesta pesquisa.
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Sobre essa questão, vale a pena ainda destacar o programa 12, que contou com a
participação dos vencedores do Troféu Promessas e também de representantes de dois
movimentos da cultura gospel contemporânea. Mesmo estando esse programa “encharcado”
de cultura e música evangélica, ou seja, tendo vários motivos para permanecer a maior parte
do tempo no campo religioso, durante quase todos os diálogos que Fátima estabeleceu com
seus convidados, ela priorizou um discurso midiático e cultural ou, então, manteve uma fala
neutra, de linguagem cotidiana. O único momento em que a apresentadora recorreu ao
discurso religioso foi quando compartilhou sua satisfação em poder conversar com diferentes
segmentos religiosos e ver que, no fundo, eram todos iguais.

9.2 A LINGUAGEM DOS EVANGÉLICOS

No que diz respeito à fala evangélica, foi possível perceber que a maior parte das
respostas e comentários desses convidados se pautaram por um discurso religioso, mesmo
quando o assunto discutido não estava no campo da religião. Isso pôde ser visto em um
diálogo entre Anderson Freire e Fátima Bernardes, no programa que tratou dos muitos
prêmios do gospel. Enquanto a apresentadora deu destaque à quantidade de discos vendidos
por Anderson, dizendo que, por causa disso, ele não devia ter muito tempo livre, ele, em
contrapartida, falou sobre as escolhas que ele havia feito diante do sucesso de seu trabalho
(anexo 12):
O momento nunca pode te dominar. Mas, se você tem prudência, você domina o
momento e não deixa a sua história ser resumida a um momento. Então, eu falei:
“Senhor, eu quero uma história, não um momento, dirige a minha vida. isso tem que
ter prudência e tem que ter família na situação”.

Ainda sobre a priorização desse tipo de discurso, vale ressaltar que a linguagem
religiosa ficou especialmente visível nos momentos em que os evangélicos apresentaram suas
músicas. Prova disso é que, das 27 músicas que foram cantadas nos palcos da Globo nesse
período, 26 traziam conteúdo religioso explícito e, em quase todos os casos, estavam
acompanhadas de frases religiosas e gestos de adoração, até mesmo a música apresentada por
Thalles no programa do Jô, cuja entrevista permaneceu praticamente o tempo todo no
universo secular.
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Entretanto, esses evangélicos também mantiveram um discurso neutro em diversas
conversas voltadas para situações cotidianas, como se vê neste relato de Israel Novaes, que,
em outro episódio do Encontro, descreveu como havia conhecido sua esposa (anexo 8):
Eu fui professor de canto, trabalhei como professor de canto um tempo e conheci....
ela foi minha aluna. Aí, a gente conversando e se conhecendo, e eu comecei a
compor umas músicas, eu também toco. E, aí, eu compondo umas músicas, eu falei
“gente, mas eu tô compondo essas músicas pra essa menina, o quê que tá
acontecendo?

Além disso, eles recorreram a discursos sociológicos ao abordarem trabalhos de ação
social ou reconhecerem a diversidade religiosa brasileira, e lançaram mão de argumentos de
caráter midiático, mercadológico ou cultural, para ressaltar os atributos positivos de sua
música.
Portanto, mesmo mantendo o pé firme no campo religioso, eles se valeram de outras
formas de discurso que estavam mais próximas do contexto em questão, fazendo, em muitos
momentos, o que defendeu Orlandi (2007, p. 39): “[...] o sujeito dirá de um modo ou de outro,
segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte”.
E, sendo necessário atrair a atenção do público para a mensagem que eles carregavam,
inevitavelmente, eles tiveram que passar pelo “fazer sentir” descrito por Charaudeau (2012, p.
69), que significa “[...] provocar no outro um estado emocional agradável ou desagradável”,
pois, estando eles num ambiente midiático, que se vê condenado a “[...] emocionar seu
público para captar seu interesse pela informação que é transmitida”, vez ou outra, eles
deveriam buscar formas de mexer com as emoções do telespectador.
Isso foi visto em dois tipos de situação. A primeira diz respeito aos momentos em que
os evangélicos narravam suas histórias de vida, sempre destacando fatos emocionantes e
surpreendentes. A segunda corresponde às ocasiões em que alguns desses evangélicos
procuravam encantar o público com os grandes números de seus shows e DVDs, o que foi
visto, principalmente, nas falas de Ana Paula Valadão (anexos 2, 6 e 8) e Aline Barros
(anexos 9 e 10).
Mas, é importante perceber que houve alguns casos que fugiram à regra que acabou de
ser apresentada. Contudo, antes de olhar para essas exceções, convém observar a ideia
defendida por Habermas (2007) a respeito da presença da religião na esfera pública. Segundo
o autor, há uma certa premissa embutida na concepção de Estado secular de que, nos
momentos em que são discutidas questões públicas, como vistas à tomada de decisão, só
devem ser considerados argumentos que estejam apoiados em uma razão humana comum,
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ou seja, que sejam “acessíveis da mesma maneira a todas as pessoas” (HABERMAS, 2007, p.
135).
Com isso, no que diz respeito à participação da religião nesses debates, a expectativa
que se tem é que o agente religioso deixe de lado os argumentos religiosos ao participar de
decisões públicas. Ele não poderia recorrer a um versículo bíblico para justificar sua oposição
a uma determinada lei, por exemplo. Ou, então, se assim fizesse, ele deveria encontrar uma
tradução equivalente no universo secular.
É como se o sujeito tivesse que se dividir em dois perfis – um religioso e um não
religioso – e, em discussões públicas que se aplicassem a decisões coletivas, ele só pudesse se
valer de sua identidade não religiosa. Afinal, uma vez que uma medida pública se apoia em
um princípio de crença específico, ela provavelmente irá ferir outro, prejudicando, assim, a
liberdade de crença e a igualdade de direito entre as religiões.
Habermas, no entanto, sugere uma revisão dessa premissa, pois acredita que, com a
restrição ao religioso, o Estado “não pode saber de antemão se a proibição de tais
manifestações não estaria privando, ao mesmo tempo, a sociedade de importantes recursos
para a criação de sentido (2007, p. 148).
Assim, o autor defende que o sujeito religioso não deve ser impedido de manifestar-se
como tal. Por outro lado, reconhecendo a importância de uma razão comum, o que Habermas
propõe, no lugar, é que os argumentos que venham a público estejam dentro de uma
“linguagem acessível a todos” (HABERMAS, 2007, p. 149). Além disso, os agentes
religiosos “devem refletir, na perspectiva de sua respectiva doutrina, sobre o que é igualmente
bom para todos” (HABERMAS, 2007, p. 151).
Apesar de a discussão de Habermas estar totalmente pautada no campo político e
voltada para decisões públicas, é possível perceber que essas premissas sociais que ele aponta
em seu texto acabam sendo transferidas também para outros campos de discussão pública,
como é o caso da mídia, mesmo em situações em que não há nenhuma decisão coletiva sendo
tomada.
E, se for considerado o fenômeno que está sendo analisado neste texto, é possível
encontrar, dentre os casos discrepantes, exemplos claros dessas duas formas de abordagem,
que, colocando em outros termos, são maneiras de o religioso negociar sua presença no
espaço secular.
Um caso bastante significativo é a participação de Pregador Luo no Caldeirão do Huck
(anexo 6). Apesar de ter definido sua música como um rap evangélico, que falava da Palavra
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de Deus, o cantor deu a essa descrição o mesmo peso que deu à definição de uma música com
um conteúdo social positivo. Além disso, se observado seu visual, o cantor não difere em
nada de um rapper secular. Seu jeito de dançar, cantar e interagir com o público também se
assemelha a uma apresentação do meio profano. Até mesmo a música que apresentou no
Caldeirão poderia ser cantada por rappers não cristãos sem causar nenhum estranhamento.
Outra situação semelhante se deu com a participação de Thalles Roberto no Programa
do Jô. Assistindo ao vídeo dessa entrevista e observando as respostas dadas pelo cantor, vê-se
que o convidado seguiu fielmente a máxima do estado secular, utilizando um discurso neutro
até mesmo para narrar episódios que estavam diretamente ligados à sua vida religiosa.
Isso pôde ser visto logo no começo da entrevista, na única hora em que Jô Soares
pareceu abrir uma brecha para que o religioso se fizesse presente, comentando que Thalles
parecia ser calmo e perguntando se era o gospel que o deixava assim. Nesse momento, o
cantor abriu mão da associação atribuída pelo apresentador e disse que, na verdade, era
bastante agitado (anexo 11).
Além disso, há dois relatos narrados por Thalles que tornam ainda mais evidente a sua
opção por um discurso menos religioso possível. Um deles diz respeito à história de seu
relacionamento com a esposa Daniela, de como ficaram juntos e se casaram. Em sua
participação no programa de Fátima Bernardes (anexo 9), cerca de dez meses antes, ele havia
narrado essa mesma história, ressaltando o quanto estava perdido e longe dos princípios de
Deus quando reencontrou Daniela e iniciaram o relacionamento. Comentou, inclusive, que a
decisão de se casar foi justamente para corrigir situações erradas em sua vida, acertar-se com
Deus. Já quando esse mesmo caso foi contado no Programa do Jô, o cantor apenas mencionou
a maneira como fez para conquista sua esposa, usando seu romantismo e sua capacidade de
compor músicas (anexo 11).
Poder-se-ia dizer que os próprios limites dentro dos quais permaneceram as perguntas
feitas por Jô Soares impediram que Thalles se expressasse religiosamente. E, de fato, quase
não houve espaço para isso. Contudo, como foi pontuado há pouco, a partir de Charaudeau
(2012, p. 71), há sempre uma “margem de manobra” que dá ao sujeito falante certa liberdade
na hora de manifestar suas opiniões.
Isso pôde ser visto na postura adotada por Fernanda Brum no Encontro com Fátima
Bernardes que tinha como principais convidados os vencedores do Troféu Promessas, outro
caso que destoa da média geral. Mesmo o programa inteiro procurando manter as temáticas
dentro de uma perspectiva midiática e cultural, a cantora inseriu argumentos religiosos em
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todas as suas falas. Até quando ela não estava oficialmente participando da conversa e, ainda
assim, quis comentar algo, ela o fez a partir de um discurso religioso.
A grande questão, porém, que torna o discurso de Fernanda inadequado, segundo a
proposta de Habermas, é que a cantora utilizou uma fala carregada de linguajar religioso, com
expressões características de seu meio, que poderiam fazer pouco (ou quase nenhum sentido)
para o indivíduo comum. Exemplo dessa conduta se viu em um comentário feito pela cantora
a respeito de uma fala da atriz Heloísa Périssé que havia explicado sobre a maneira como
enxergava sua vida cristã (anexo 12):
Ninguém faz essa confissão que ela fez agora, senão pelo Espírito Santo de Deus.
Toda essa confissão de fé que ela fez, desde explicando a entrada do pecado no
mundo, e depois a vinda do segundo Adão, que é Cristo, e a redenção através do
sangue de Jesus, esse entendimento, ele só acontece através do poder do Espírito
Santo.

Porém, não se pode esquecer que o programa, naquele dia, trazia entre seus
convidados vários cantores evangélicos e também lideranças de dois movimentos
representativos da cultura gospel. Portanto, é possível afirmar que, nesse dia, havia gospel por
todo lado no Encontro. Isso talvez tenha dado à Fernanda a sensação de estar em um terreno
sagrado. Mas, ainda assim, é bastante significativa a diferença entre o discurso por ela
utilizado e o que foi visto na maior parte dos outros programas.
Outro caso que chamou a atenção por sua singularidade foi a participação de Rodolfo
Abrantes no Altas Horas (programa 5). Há de se considerar que o convidado contou com certa
liberdade para expressar sua fé, pois o próprio Serginho iniciou sua conversa com Rodolfo
perguntando sobre sua mudança de vida. Também houve uma participação do auditório
questionando a respeito da conversão do cantor, um assunto essencialmente religioso. Mesmo
assim, as respostas de Rodolfo se mostraram bem diferentes dos demais discursos adotados
pelos evangélicos, pelo fato de falarem tão abertamente de sua fé, sem reservas, sem,
aparentemente, considerar aquilo que o outro estava esperando ouvir.
A impressão que se tinha era que o cantor havia carregado seu próprio mundo para
dentro daquele ambiente, mantendo-se protegido dentro de suas fronteiras e sentindo-se
seguro o bastante para utilizar argumentos que não fossem característicos daquele meio
(profano). Ou seja, ao invés de usar meias palavras, como ficou caracterizada a participação
de Ludmila Ferber no Faustão (anexo 3), escolhendo respostas que abordassem contextos
mais universais, Rodolfo falou de sua crença usando todas as “letras” possíveis.
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Contudo, há duas características que diferenciam Rodolfo dos demais convidados
evangélicos: em primeiro lugar, ele tinha passado a maior parte de sua vida fora da igreja e,
mais recentemente, havia se convertido. Portanto, originalmente, ele não era do meio
evangélico. O segundo ponto é que Rodolfo já havia feito parte exatamente daquele meio em
que ele estava sendo entrevistado, tendo já participado de programas da Globo diversas vezes,
quando era vocalista da banda Os Raimundos. Assim, a perspectiva que Rodolfo tinha diante
de um local onde ele já tinha sido residente, com certeza, não era a mesma dos outros
evangélicos. Com isso, o esforço em negociar sua presença também não seria o mesmo.
Por outro lado, diferentemente de Fernanda, Rodolfo pareceu se encaixar
perfeitamente na proposta de Habermas (2007, p. 129-167), pois, mesmo se posicionando
naquele espaço (público) como sujeito religioso e recorrendo a quase nenhum argumento de
natureza secular, Rodolfo se expressava usando apenas palavras comuns e acessíveis a todos.
A tradução que ele fazia de sua realidade sagrada para aquele ambiente profano era por meio
da linguagem, não do conteúdo, como se vê neste comentário (anexo 5): “[...] muitas pessoas
vão nas ministrações e nos shows que a gente faz também, porque a gente continua quebrando
tudo, né? E eu fico feliz de elas poderem estar lá pra ouvir uma nova, sei lá, o outro lado da
moeda, né?”.
Outro caso discrepante, de alguém que também falou abertamente sobre os valores e
princípios de sua fé, parecendo não se preocupar em pagar o pedágio de sua visita, foi a
cantora Baby do Brasil no Programa do Jô. Apesar de toda a entrevista de Baby ter se pautado
por temáticas religiosas, o que significa que ela contou com uma abertura bastante razoável
para se expressar religiosamente, deve-se observar que seus relatos estavam repletos de
sagrado, de ponta a ponta, dando detalhes, inclusive, de uma realidade completamente
distante de um contexto secular, como é possível perceber na seguinte fala: “[...] um pastor
virou o cântaro e a igreja toda que tava lá na rua voltou pra pegar o que invisivelmente saía da
igreja, do cântaro” (anexo 7).
Mas, assim como Rodolfo, Baby havia feito parte daquele meio antes de se converter.
Além disso, a fala de Baby também se caracterizava por uma linguagem bastante acessível e
popular, utilizando expressões como: “galera”, “bunda mole”, “geração super do bem”, “está
na parada das Escrituras”, “comecei a dar uma dura em Deus”, “É outra igreja, mas é a
mesma onda”, dentre outros (anexo 7).
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CAPÍTULO 10

O QUE DIZEM OS RESULTADOS

Ao observar as características do evangélico que se fez presente nos programas da
Globo, vê-se que ele é, antes de tudo, um cantor famoso, que canta música gospel e está, de
alguma forma, relacionado aos negócios da emissora. Além disso, exerce função de liderança
nas denominações aos quais está vinculado, que são, em sua maioria, neopentecostais. É um
evangélico moderno, integrado à sociedade e altamente familiarizado com o ambiente
midiático.
Quanto às exceções, é possível perceber que, mesmo não sendo uma celebridade nem
estando vinculado a negócios da emissora, o evangélico que recebia passe livre era o
extravagante, o que chama a atenção por seu perfil inusitado e completamente diferente dos
padrões. Essas são algumas das características do sagrado que foi aceito nas negociações com
a Globo.
Para garantir a passagem desse sagrado pela fronteira, a emissora, em primeiro lugar,
o apresentou a partir de termos profanos, destacando sua vendagem de discos, os grandes
públicos de seus shows, os prêmios recebidos etc. Essa tradução é uma prerrogativa da qual a
Globo não abriu mão, estava entre as primeiras cláusulas do contrato.
De maneira secundária, mas não menos importante, a emissora também procurou
posicionar esse sagrado como algo muito parecido com o que era encontrado ali no ambiente
profano, desfazendo uma série de estereótipos e imagens pré-concebidas a respeito de um
grupo que, tradicionalmente, se tinha como muito distante e diferente.
Por outro lado, a emissora cedeu ao sagrado, permitindo que sua identidade religiosa,
como evangélico, fosse identificada. Mas, ao fazer isso, ela também deixou claro que ele era
apenas mais um dentre tantos outros representantes do sagrado. Além disso, estabeleceu uma
ponte entre essa condição religiosa e a cultura brasileira. Assim, pode-se ver que tratava-se de
uma concessão parcial. A parcela religiosa da identidade evangélica podia manifestar-se,
desde que ele não aparecesse como único representante legítimo do sagrado, se mostrasse
favorável à boa convivência com outras formas de religião e também não se posicionasse
como sendo algo que pertencia única e exclusivamente ao domínio do sagrado.
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Outro ponto importante é que, uma vez já tendo feita a passagem e esse evangélico já
sendo visto como alguém familiar naquele ambiente, por já frequentá-lo há alguns anos, sua
licença religiosa começou a dar sinais de vencimento. Ou seja, a concessão feita ao sagrado
de que ele pudesse manifestar-se enquanto tal nos palcos da Globo (dentro de alguns limites, é
claro) passou a ser ignorada em alguns programas: alguns cantores evangélicos começaram a
ser apresentados apenas como cantores famosos e tiveram sua participação toda pautada por
temáticas seculares.
Sobre a maneira como os próprios evangélicos responderam aos termos dessa
negociação, foi possível perceber que o sagrado cedeu ao profano, levantando, ele próprio,
argumentos para ser visto como um cantor de qualidade e de sucesso. Entretanto, essa era uma
concessão parcial, pois, ao mesmo tempo em que o evangélico assumia essa condição, ele
ainda preservava seu vínculo sagrado, colocando Deus como o responsável por seu talento e
sucesso.
Ele também cedia à ideia de ter hábitos, costumes e até mesmo aparência semelhantes
ao que se vê no mundo profano. Contudo, impunha um limite para essa negociação,
afirmando que sua postura e princípios ainda faziam dele alguém diferente.
Por outro lado, é possível perceber que sagrado e profano entraram em comum
acordo no que diz respeito às condições necessárias para que a identidade religiosa fosse
manifesta nos programas. Assim, os evangélicos admitiram haver outras formas de sagrado,
assumindo que essas variantes religiosas, também, desempenhavam papéis profanos,
compondo, por exemplo a identidade cultural da nação brasileira.
Quanto ao tratamento dado especificamente à música, observa-se que o profano fez o
possível para manter a música gospel do seu lado da fronteira, definindo-a como um gênero
musical que vende tanto quanto, é tão bom quanto e atrai tanto público quanto diversos
gêneros seculares. Nos poucos momentos em que cedeu ao sagrado, permitindo que ele
assumisse sua ligação com a música evangélica, fez questão de minimizar a importância desse
vínculo, afirmando que até mesmo quem não tinha sua vida pautada pelo religioso consumia
música gospel.
Portanto, no que diz respeito ao estilo musical que a Globo vendia ao seu público por
meio dessa aproximação com os evangélicos, nota-se que ela cedeu muito pouco ao sagrado,
isso se forem considerados os discurso da emissora. Pois, também há de se considerar que ela
assumiu um negócio arriscado, deixando uma das cláusulas em aberto: o momento da
apresentação. Afinal, uma vez que a Globo cedeu seus palcos para que os cantores
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evangélicos tivessem liberdade para fazer suas apresentações, ela deu carta branca para que o
sagrado decidisse se assumiria o comando, teria um envolvimento parcial ou deixaria o
espetáculo por conta do profano.
E, nesse ponto, o que se viu foi que o sagrado se espalhou por todo o ambiente,
sacralizando as telas da emissora. Esta é uma cláusula que o sagrado não se dispôs a
negociar, inclusive. Aceitou a comparação com os gêneros seculares, em termos de qualidade,
resultado e reconhecimento público. Porém, ele não admitiu ficar de fora no momento em que
a música gospel mostrou sua cara. Além disso, também deixou claro que aquela música não
existia para propósitos profanos.
Mas, na maior parte dos momentos em que foi falado sobre finalidades, o sagrado
nem puxou a música gospel para si, nem a cedeu para o profano. Permitiu, na verdade, que
ela ficasse em cima do muro, ou melhor, em cima da fronteira. Ou seja, uma vez que os
cantores evangélicos destacaram que o objetivo de sua música era levar uma mensagem que
falasse de paz, esperança, amor etc., eles se apoiavam em um discurso que não era nem
essencialmente sagrado, nem essencialmente profano. Dessa forma, pode-se dizer que esse é
mais um caso em que o sagrado cedeu parcialmente ao profano, abrindo mão de estar em
evidência, mas não permitindo que o profano assumisse seu lugar. Assim, propôs, na
verdade, uma posição neutra.
Com isso, é possível perceber que, apesar das concessões feitas nessa conflituosa
articulação, o que de profano permanecia intacto era o propósito comercial desse
relacionamento, como deixou escapar Faustão: “ó, o gospel tá dando dinheiro!”. Então, era
permitido que se fizesse menção ao sagrado desde que ele se manifestasse de uma maneira
acessível, universal e comprável pelo público.
Quanto ao sagrado, a parte que dele era mantida era seu vínculo com os evangélicos
que se faziam presentes na Globo e, principalmente, a música que lá eles apresentavam.
Enquanto ele ali estivesse, poderia ser feita uma tradução desse sagrado para termos
profanos equivalentes. Contudo, sua estadia ali era apenas passageira, pois não era àquele
mundo que ele pertencia. Além disso, mesmo se dispondo a gerar vendas, seu propósito era,
antes de tudo, alcançar vidas, “pescar os de fora”, como argumentou Thalles (anexo 9).
Por último, é importante considerar que, a despeito de todo o revestimento profano
colocado pela emissora sobre a música gospel, ela ainda se mostrou sagrada. E, mesmo o
evangélico levando sua mensagem e apresentando sua música sagrada, aquele ainda era um
palco profano.
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Todavia, a compreensão desses resultados deve ir além das nuances acima percebidas,
pois também é preciso enxergar o contexto sociocultural que está por trás de todo esse
processo. Assim, vale ainda observar como a presença evangélica na Globo reflete boa parte
das reflexões teóricas que foram desenvolvidas na primeira parte deste texto. Antes, porém,
de finalmente reunir esses dois pontos – teoria e prática –, convém que se estabeleça uma
visão geral sobre o que haviam dito os autores. Veja, então, a ilustração abaixo:
Figura 41: Fatores socioculturais que ajudam a compreender a atual relação entre a Globo e
os evangélicos.

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos conceitos discutidos nos três primeiros capítulos deste texto, que
compõem o referencial teórico desta pesquisa.

Um dos pontos mais importantes que essa ilustração revela é que não há somente um
elemento que torna possível a presença dos evangélicos na Rede Globo, nem uma só
explicação para a maneira como esses dois campos se comportam quando se colocam em uma
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relação de troca e parceria. Tem-se, na verdade, uma combinação de fatores que se mostraram
evidentes nos programas que foram analisados neste estudo.
Se forem considerados os primeiros discursos levantados pela Globo ao introduzir os
evangélicos em sua programação, é possível perceber que, associada à temática de combate ao
preconceito, geralmente, estava a ideia de que cada um tinha o direito de fazer suas próprias
escolhas e isso precisava ser respeitado. Assim, veem-se a perda de autoridade da religião
apontada pelos autores e a crescente autonomia do indivíduo frente às escolhas religiosas.
Ainda sobre as delimitações ideológicas colocadas pela Globo que defendiam, dentre
outros fatores, a igualdade de direitos entre as religiões, foi bastante perceptível, em
programas como o Esquenta e o Caldeirão do Huck (anexos 4 e 6), o sincretismo religioso
brasileiro apontado por Prandi (2011). Trabalhava-se a ideia de que as diferentes formas de
crença, cada uma com suas doutrinas e costumes, caminhavam muito melhor se estivessem
juntas, uma complementando a outra. Dessa maneira, não havia problema algum em o
indivíduo fazer suas próprias combinações e misturas. Tem-se, então, a forma de vida
religiosa secularizada discutida no Capítulo 1 que se traduz em uma religião ressignificada a
partir do homem.
Observando o outro lado da fronteira, entre os evangélicos, não foram encontrados
tantos sinais de uma religião moldada conforme o homem, a não ser na postura adotada por
Thalles Roberto no Programa do Jô (anexo 11) e na maneira como o Pregador Luo se
apresentou no Caldeirão do Huck (programa 6), casos que, como explicado anteriormente,
configuram exceção entre os demais.
Entretanto, o simples fato de estarem nos programas da Globo, cedendo a um conjunto
de delimitações profanas, mostrando-se à vontade na interação com esse meio e estando
dispostos a conviver harmoniosamente com outras formas de religião, já era uma importante
evidência de secularização. Afinal, foi justamente o processo de secularização que tornou o
homem livre para transitar por meios conflitantes sem que isso lhe trouxesse culpa ou receio
de ser excluído de sua comunidade religiosa.
Todavia, o que se mostrou mais forte na conduta dos evangélicos na Globo e nos
discursos por eles priorizados não foram os ventos secularizantes da modernidade, mas sim o
processo de desencantamento do mundo. Na visão desencantada de mundo que Weber
(2003) identificou entre os protestantes, o cristão se via submisso a um Deus a quem ele não
podia coagir e a quem ele devia toda honra e glória, sendo excelente no exercício da vocação
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que ele havia recebido. Além disso, as bênçãos serviam como testemunho de que a graça de
Deus estava sobre a vida desse cristão.
Essas ideias ecoaram nos discursos dos evangélicos que apareceram na Globo que
reconheciam seu sucesso como vindo de Deus e deixavam claro que, mais do que encantar e
divertir grandes públicos, eles estavam ali para cumprir um chamado, que era levar uma
mensagem, compartilhar a verdade que transformava suas próprias vidas.
Sobre as discussões a respeito do processo de midiatização da sociedade, não é preciso
ir muito longe para perceber, na prática, o que falaram os teóricos, pois, só o fato de
elementos midiáticos e religiosos estarem dividindo o mesmo espaço nas telas de uma
emissora de TV secular já representa um importante sinal de midiatização, uma evidência de
que até mesmo o religioso, passou a se comportar de um jeito mídia, a fazer cada vez mais
uso de recursos de mídia e a estar mais e mais presente na mídia.
Por outro lado, o fato de os evangélicos estarem na Globo também mostra que, nesse
processo de midiatização, não são apenas as religiões que têm se moldado às lógicas da mídia,
mas também a mídia tem assumido novas dinâmicas e processos e integrado a religiosidade
humana a partir desse contato tão próximo com a religião, como defenderam Hjarvard (2008)
e Martino (2012a).
Entretanto, o que foi visto é que, uma vez que a emissora levou a fé evangélica para
dentro de sua programação, apropriando-se de elementos religiosos e os transmitindo sob
novas configurações, ela inevitavelmente alterou os sentidos e propósitos originais das
mensagens que ela veiculava, puxando o sagrado para o profano. Isso foi percebido em
algumas situações pontuais, como no modo como Jô Soares tratou as experiências
sobrenaturais narradas por Baby do Brasil, sempre aplicando um viés cômico aos fatos
extraordinários mencionados pela convidada (anexo 7). Assim, colocava em xeque a
veracidade dos fatos, fazendo com que a menção ao transcendente se aproximasse muito mais
da fantasia e da ficção do que de uma manifestação real do sagrado.
Mas, em se tratando dessa consequência do processo de midiatização que faz com que
a mídia ressignifique o sagrado a partir de sentidos profanos, a maneira mais fácil de
percebê-la e que foi vista em praticamente todos os programas encontrava-se no modo como a
emissora atribuía valor à música gospel. Sempre que a música evangélica era apresentada
pelos interlocutores da Globo, eram os atributos midiáticos os elementos utilizados para
atestar a qualidade e relevância do gênero gospel. A importância dessa chancela midiática era
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tão grande, que até mesmo alguns cantores evangélicos, quando a oportunidade surgia, faziam
referência a esses destaques de mídia.
Outro ponto observado foram as diversas respostas dadas pelos convidados
evangélicos que se pautavam pela lógica do espetáculo e da dramatização, também apontados
como elementos característicos da forma de vida midiatizada. Isso foi visto nas falas de Ana
Paula Valadão, por exemplo, que eram sempre bastante performáticas.
Sobre a imagem de pessoa normal que esses evangélicos procuravam passar nos
programas da Globo, foi possível perceber no discurso desses indivíduos exatamente a ideia
defendida por Cunha ao abordar os princípios da cultura gospel (2007), de que não é porque o
indivíduo tem fé que ele tenha que se privar da diversão e não possa acompanhar tendências
de moda, por exemplo, e os avanços da tecnologia. Esse tipo de postura também reforça outro
importante elemento da doutrina protestante apontado por Weber (2003): de que a fé só tem
sentido se ela for aplicada no cotidiano, em meio ao contexto profano.
De todos os conceitos teóricos que foram vistos, os que mais desafiaram esta análise
foram as concepções que diziam respeito à maneira como sagrado e profano se comportam
nas relações que estabelecem entre si e na forma como lidam com a fronteira que os separam.
Tem-se, de um lado, a visão de Durkheim (1996), que defende que não há no intelecto
humano duas noções tão antagônicas quanto as noções de sagrado e profano, concebidas
pelo espírito humano como gêneros separados que atendem a propósitos totalmente distintos.
Além disso, essa separação que os coloca em direções completamente opostas está tão
internalizada na consciência que parece repulsivo quando os dois são postos em contato,
como se houvesse ali uma violação de algo natural e seguramente protegido pela fronteira.
Nesse ponto, sendo considerada a presença dos convidados evangélicos na Globo, as
palavras de Durkheim (1996) ainda parecem extremamente atuais. Afinal, por mais que a
emissora procurasse colocar o gospel como um gênero musical como outro qualquer,
retirando o foco do sagrado, e, mesmo ela se esforçando para associar a imagem do
evangélico à concepção de uma pessoa comum, a introdução desses elementos nos palcos da
Globo não acontecia de maneira natural, como se, de fato, o evangélico fosse um semelhante,
alguém do mesmo sangue.
Ficava claro, no discurso dos apresentadores, que havia ali algo de estranho,
deturpado, por isso havia tanta ênfase no combate ao preconceito, na liberdade de escolha, na
igualdade entre as diferentes formas de crença e na boa convivência com o diferente. Na
maioria dos casos, havia sempre uma contextualização e uma justificativa para que o
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evangélico se fizesse presente nas telas profanas da emissora. Assim, ficava perceptível o
esforço em evitar a repulsa e fazer com que o telespectador percebesse aquela diferença como
a distinção normal que existe entre diferentes estilos, raças e ritmos, ou seja, coisas que,
apesar de diferentes, podem tranquilamente conviver juntas.
Por outro lado, Durkheim (1996, p.23) também sustenta que o ser humano não
consegue escapar às interdições que são postas entre o sagrado e o profano, mesmo tentando
assumir que seja possível uma convivência saudável entre ambos. Dessa forma, não haveria
como o profano encostar no sagrado e sair ileso (e vice-versa). De maneira figurada, poderse-ia pensar em dois pedaços de papel que se unem por meio de uma cola. Uma vez que se
separam, é praticamente impossível que suas estruturas sejam preservadas, pois sempre ficará
o pedaço de um no outro.
Mas, o modo como Durkheim explica essas interdições dá a entender que a condição
para que um passe para o lado do outro seja a transformação de um no outro. Ou seja, para
que o sagrado ultrapasse a fronteira e se coloque no lado profano, ele precisa se submeter a
um ritual que faça com que ele deixe de ser sagrado e se torne profano, como a explicação
que foi dada alguns capítulos atrás sobre a água benta.
Já Pace (1997 apud MOREIRA, 2008, p. 74), ao analisar as mudanças socioculturais
da sociedade contemporânea, parece assumir uma posição diferente da de Durkheim,
afirmando que as fronteiras entre os sistemas simbólicos, hoje, encontram-se tão próximas
que um pode consumir partes do outro sem, necessariamente, ser infiel a seu próprio sistema.
Utilizando novamente a linguagem figurada, seria algo como o pé de manga do vizinho que se
estende sobre o meu jardim, o que, de certa maneira, me autoriza a colher alguns frutos.
É importante ressaltar que a citação de Pace (1997 apud MOREIRA, 2008, p. 74) não
fala, especificamente, de sagrado e profano. Então, não se pode afirmar que, sendo essa a
separação, Pace defenderia o mesmo conceito acima, se opondo às ideias de Durkheim. Por
outro lado, observando a maneira como o sagrado e o profano se relacionaram nas telas da
Globo nos programas que contaram com a participação de convidados evangélicos, surge a
dúvida se a exigência de conversão apontada por Durkheim (1996, p. 23) se comprovava nos
palcos da emissora ou se um poderia consumir elementos do outro sem comprometer sua
própria filiação simbólica, como argumentado por Pace (1997 apud MOREIRA, 2008, p. 74).
Sobre essa questão, poderiam ser mencionados diversos exemplos em que foi
percebida a apropriação de um pelo outro, citando casos que pareciam se tratar de uma
conversão e outros que se aproximavam mais de um consumo na zona franca, sem,
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necessariamente, uma coisa se transformar na outra. Porém, há de ser mais prático focar na
situação mais significativa e conclusiva deste estudo: os momentos das apresentações.
Vê-se o caso do Pregador Luo, por exemplo, que pareceu fazer jus à ideia de
Durkheim, uma vez que levou ao palco do Caldeirão uma apresentação sem qualquer traço de
sagrado (anexo 6). Parecia, de fato, que o cantor havia se submetido a um ritual de passagem
que o transformou, para aquele propósito específico, em um cantor secular, pois essa seria a
única forma de sua presença ser efetivada do lado de lá. Contudo, como foi verificado na
grande maioria dos programas, não foi isso o que aconteceu, pelo contrário.
O que quase todos os cantores evangélicos que se apresentaram nos programas da
Globo fizeram, na verdade, foi levar o sagrado para os palcos da emissora. Então, poderia se
pensar que, segundo Durkheim (1996, p. 23), teria acontecido o inverso ao que ocorreu com o
Pregador Luo: já que o sagrado não se converteu em profano, a tela e o palco profanos
foram convertidos em um ambiente sagrado. Houve, inclusive, alguns casos que pareceram
confirmar isso. Porém, nesse mesmo programa em que se apresentou Luo, houve uma
situação que comprometeu as bases dessa teoria. Trata-se da apresentação de Ana Paula
Valadão.
Como foi abordado anteriormente, além de cantar uma música com letra
explicitamente religiosa, Ana Paula aproveitava os intervalos da canção para acrescentar
ainda mais revestimentos sagrados à sua música. Fora isso, o tempo todo, a cantora
convidava o público presente a adorar ao seu senhor. Assim, levou o contexto de culto para o
palco do Caldeirão (anexo 6).
Por outro lado, as câmeras do programa, ao mesmo tempo em que Valadão se
apresentava, focavam as dançarinas de biquini (que rebolavam ao som sagrado que se
espalhava pelo programa), o DVD do grupo, as pessoas no auditório (que pulavam, gritavam,
se divertiam e interagiam com o grupo da mesma forma como interagiam com os demais
grupos seculares que se apresentaram naquele dia) etc. Tem-se, então, que mesmo a
convidada evangélica procurando sacralizar o local onde estava, ele ainda permaneceu
profano, não foi totalmente convertido em sagrado como previa a concepção durkheimiana.
Com isso, segundo os resultados encontrados neste estudo, observa-se que a visão de
Durkheim ainda é atual, quando ele afirma que a consciência humana sempre percebeu e
sempre irá perceber o sagrado e o profano como duas instâncias completamente diferentes,
que não se misturam. Quando ambos estão juntos e até mesmo quando se comunicam há
sempre algo incômodo, a sensação de algo não estar certo.
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Entretanto, a visão aqui desenvolvida se coloca em discordância com o autor quando
ele argumenta que para um se colocar do lado do outro é necessário que haja uma conversão,
a transformação de um no outro. O que foi visto, nos programas da Globo, é que a
interlocução entre esses dois mundos implica sim em algumas concessões, alguns sacrifícios,
e até mesmo em algumas perdas, como dois papéis que se descolam um do outro. Contudo,
ainda foi visto que, nesse contato, sagrado permanece sagrado e profano permanece
profano.
Não se pode negar, no entanto, que há casos em que haja sim uma conversão, mas essa
é resultado muito mais de uma disposição do sagrado em se fazer profano (e vice-versa) do
que de uma condição imposta pela fronteira que os separa. Dessa forma, a noção encontrada
em Pace (1997, apud MOREIRA, 2008, p. 74) se torna mais adequada às análises que aqui
foram feitas, mostrando que as fronteiras hoje se mostram tão próximas que algumas trocas e
intercâmbios se tornam possíveis sem que haja um comprometimento da essência de cada um
dos campos. O que, de fato, há de novo na estrutura dessas fronteiras que as torna tão
maleáveis e flexíveis, sem, contudo, deixarem de existir e manter a separação entre os
campos, não é possível saber ainda, um ponto, aliás, extremamente relevante para futuras
pesquisas.
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DIÁLOGOS ENTRE O SAGRADO E O PROFANO

Sim, a religião, de fato, perdeu. Perdeu sua capacidade de dizer que tem um acesso
privilegiado à verdade e se tornou apenas uma dentre tantas orientações possíveis. Afinal,
com tantos especialistas, respostas e significados que se colocaram diante do homem, por que
recorrer a uma só fonte produtora de sentido? Sim, a religião perdeu. Perdeu seu papel
elucidativo, seu lugar ao centro e sua autoridade frente aos demais campos da vida social.
Sem dúvida, não foram poucos os prejuízos que os ventos secularizantes da modernidade
causaram à religião.
Mas, ela não deixou de existir, pelo contrário. Basta olhar para as diversas
manifestações religiosas que o homem contemporâneo tem a sua volta para perceber que ela
continua viva e bem atuante, e não só restrita aos limites do templo. A religião hoje se
manifesta livremente pelos mais distintos espaços profanos. Por que, então, aqui se afirma
que ela perdeu?
Porque, assim como foi discutido ao longo deste texto e também foi percebido no
estudo empírico aqui realizado, quando se fala em processo de secularização do mundo, que
é um dos principais responsáveis pela forma de vida religiosa que se tem na era atual, não se
fala em menos religião, na extinção da religião, em um homem menos religioso, em um
mundo onde a religião é cada vez menos vista. Não se trata de um processo que comprovou a
irrelevância da religião na vida do homem.
Ela pode até ter se tornado um acessório plenamente dispensável para a compreensão
do mundo (MARTINO, 2003, p. 25), visto que há diversas outras instâncias sociais dando
explicações plausíveis sobre tudo que se coloca diante do homem. Mas, isso não significa que
a religião tenha sido dispensada por ele. O processo de secularização tem a ver, na verdade,
com uma questão de autoridade.
No período medieval, por exemplo, em boa parte do continente europeu, era a igreja
católica quem exercia o poder supremo na sociedade. Assim, era a religião quem organizava a
vida social, definia o que era certo e o que era errado, enfim, ela era o eixo do homem. Isso
não quer dizer que toda a humanidade se viu imersa nesse contexto durante esse período, pois
sabe-se que essa foi uma realidade da cultura ocidental. Também não significa que o homem
que viveu esse tempo se orientava unicamente pela religião. Contudo, é preciso ter em mente
que essa forma de organização social durou séculos e, considerando que boa parte das
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colonizações européias aconteceram justamente nessa época, não se pode ignorar o fato de
que essa realidade influenciou o contexto sociocultural de muitas nações.
Basta observar a importância que até hoje é atribuída à figura do Papa, para quem,
aliás, existe um pronome de tratamento específico: vossa santidade. Mesmo não sendo
católico, ai de quem ousar se referir ao sacerdote sem prestar as devidas reverências! E isso
não tem a ver apenas com o fato de ele ser uma autoridade pública, até porque, com exceção
do Vaticano (cidade-estado que representa a sede oficial da Igreja católica), nenhum estado
está oficialmente submetido à autoridade papal.
De qualquer forma, já não é mais a Igreja quem define as leis, estabelece aquilo que é
moralmente aceitável, institui os governantes etc. As estruturas sobre as quais estavam
firmadas essa forma de poder foram definitivamente derrubadas pelo pensamento racional que
tomou conta da modernidade. Em suma, a religião caiu em descrédito diante de todos os
avanços da técnica e da ciência, das novas descobertas e explicações que dia a dia
desvendavam os olhos do homem, do surgimento da noção de especialidade (que possibilitou
uma nova forma de organização social) e dos novos instrumentos que passaram a permitir que
o indivíduo encontrasse seus próprios caminhos e resolvesse muitas de suas questões sozinho,
sem depender de intermediários e sem estar submetido à tutela da Igreja.
Assim, o homem entendeu que havia nele próprio e na relação com os outros uma
razão que não dependia de uma revelação superior, e seria essa razão a responsável por seu
discernimento. Então, a partir dos valores que ganharam força nos tempos modernos, o
homem se tornou um sujeito indepedente e assumiu ele próprio o comando de sua vida. E,
nessa emancipação, seu olhar em relação à religião mudou, pois ele deixou de enxergá-la
como sinônimo de uma verdade absoluta, se vendo livre tanto para se manter religioso, quanto
para não se manter religioso.
Além disso, mesmo sentindo que sua existência só se faria completa se ela estivesse
firmada em princípios de crença, a maneira de ele exercer sua religiosidade já não era mais a
mesma. Em primeiro lugar, porque ele havia se tornado muito menos propenso a acreditar nos
meios mágicos de obter a salvação, pois ele passou a não mais encontrar sentido lógico em
boa parte das práticas encantadas que estavam a sua volta (desencantamento do mundo).
E, não havendo rituais específicos para se chegar ao sobrenatural, nem dons sobrehumanos que capacitariam alguns escolhidos para intermediar o acesso a esse sagrado, o
indivíduo religioso desencantado entendeu que ele próprio poderia ter contato direto com o
divino, sem precisar estar em um local específico (dentro dos limites do templo), nem em um
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momento específico para exercer sua religiosidade. Assim, levou sua fé para as atividades
rotineiras, ou seja, passou a vivenciar sua relação com o sagrado também no ambiente
profano.
Outra importante mudança foi que, na cabeça do homem emancipado, frequentar
outros templos não seria mais uma grave falta. Afinal, quem, neste mundo com tantas
possibilidades e perspectivas, poderia reclamar para si um acesso restrito à (única) verdade?
Absolutismo e exclusividade foram duas noções que a racionalidade moderna fez questão de
desmontar, impondo às diferentes explicações de mundo a condição de relativas.
Mas, se ainda assim esse homem encontrasse respaldo em uma única fonte de sentido,
por ter sido ensinado a questionar a origem e a razão das coisas, a contestar fundamentos e a
não mais se submeter de forma cega às normas impostas, e também por ter aprendido a dar
credibilidade à sua própria visão de mundo (percebendo valor em suas individualidades), ele
não precisaria mais seguir à risca todo o composto doutrinário ao qual ele estaria submetido.
Assim, o sujeito da modernidade passou a entender que tinha autonomia suficiente para
ressignificar certos valores e princípios religiosos, segundo sua vivência pessoal, razão e
entendimento.
Essas, então, são algumas das heranças que os tempos modernos deixaram à
humanidade e que até hoje influenciam a maneira como o homem se relaciona com a religião.
Há de se considerar, entretanto, que essas mudanças não teriam se efetivado com a força que
tiveram se outro importante elemento na relação com o religioso não tivesse, de igual modo,
sido repensado pelo homem. Trata-se da fronteira que separa os mundos sagrado e profano,
dois campos que, segundo a visão durkheimiana trabalhada neste texto, sempre foram
concebidos pelo espírito humano como instâncias separadas, antagônicas, que caminham em
direções completamente opostas e que, por terem naturezas tão distintas, não se misturam.
Enquanto antes, havia a concepção de que tudo que era sagrado deveria estar
protegido dentro dos limites do sagrado, e tudo que era profano deveria manter contato
apenas com o profano (ou seja, se mantinha dentro do próprio pensamento humano uma
fronteira rígida e inflexível separando os dois mundos), com os processos de secularização e
desencantamento e a nova visão de mundo que surgiu a partir deles, uma postura mais
maleável passou a substituir essa noção impedimento. Foi com essa mudança, inclusive, que o
cristão reformado deixou de pautar sua vida pela separação igreja x mundo e passou a
entender que seu chamado era, na verdade, ser igreja, no mundo (WEBER, 2003).
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Contudo, essa nova forma de pensamento não foi algo exclusivo dos protestantes, pois
o indivíduo moderno religioso, de maneira geral, passou a não mais restringir sua
religiosidade aos moldes tradicionais da religião, se sentindo livre até mesmo para acrescentar
elementos profanos à sua fé, mantendo, assim, uma postura mais racional em relação a
valores e princípios de crença.
Todavia, olhando para a maneira como hoje se manifesta a relação do homem com a
religião, vê-se que não é apenas a racionalidade moderna que explica as diferentes formas de
vida religiosa que se tem na atualidade. Entender o contexto atual exige que também seja
considerado um importante fenômeno que veio à tona nos últimos tempos e que tem sido cada
vez mais decisivo na formação da cultura contemporânea: trata-se do processo de
midiatização da sociedade.
Desde o século passado, em que o homem intensificou o uso dos meios de
comunicação, tornando as atividades cotidianas cada vez mais práticas e ágeis, convertendo a
comunicação entre distâncias em um processo praticamente instantâneo e ampliando sua
capacidade de agir além dos limites de espaço e tempo, a vida humana foi aos poucos se
tornando tão embebida de mídia que o indivíduo contemporâneo, naturalmente, passou a
assimilar o mundo a sua volta sob os mesmos referenciais que articulam os processos e as
atividades midiáticas.
Em outras palavras, a maneira de o homem ver as coisas e perceber nelas valor passou
a se pautar sob a lógica da instantaneidade das notícias e da transmissão via web, do fascínio
pela novidade (que precisa ser a todo momento renovado), da concorrência pelos furos de
reportagem, do encanto que gira em torno da vida dos famosos, das inúmeras ofertas de
canais, sites, aplicativos móveis, dentre outros. Assim, a vida social passou a ser
operacionalizada sob os moldes da mídia e o ser humano passou a se caracterizar cada vez
mais por um jeito de ser mídia.
Nesse ínterim, a religiosidade, que já havia extrapolado os portões do monastério
(ainda na era moderna) e se mostrava cada vez mais inserida nas atividades profanas,
também passou a ser exercida mediada pelas lógicas, processos e dispositivos da mídia.
Então, o mundo viu surgir um novo modo de viver a religião.
Com isso, passou a ser comum participar de um culto pela TV, ou até mesmo pela
Internet, inaugurando uma nova maneira de se fazer presente no templo. De maneira
semelhante, outros serviços religiosos passaram a ser disponibilizados pelos meios de
comunicação, como o atendimento pastoral, as reuniões em grupo etc., colocando o templo
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sempre à disposição dos fiéis, dispensando a formalidade do vínculo denominacional e
também possibilitando que o indivíduo fizesse suas próprias combinações religiosas.
Dentro das igrejas, também passou a ser comum assistir a cultos que pareciam
verdadeiros espetáculos, tendo diversas atrações especiais, como a participação dos grandes
artistas da música (religiosa) e os relatos surpreendentes dos testemunhos de conversão,
dentre outros, sendo conduzidos por pastores com comportamentos típicos de um profissional
de entretenimento.
Contudo, nessa articulação entre mídia e religião, não foram apenas as religiões que
foram ficando cada vez mais com cara de mídia, pois também passou a ser comum encontrar,
dentro da mídia, cada vez mais religião. E isso não diz respeito somente aos espaços
midiáticos utilizados pelas instituições religiosas, mas também aos produtos da própria mídia
que passaram a dedicar mais atenção a questões de fé e crença, usando elementos religiosos
como matéria prima para suas produções.
Afinal, se as fronteiras já não se comportavam mais como antes, permitindo certas
trocas, intercâmbios e combinações por vezes conflituosas, e se a mídia havia se tornado
“onipresente em quase todas as esferas da sociedade” (HJARVARD, 2014, p.30), nada mais
natural que ela também se apropriasse de parte dos conteúdos dos outros campos que nela
circulavam, como os conteúdos da religião.
Assim, mais e mais narrativas ficcionais de temática religiosa foram compondo as
bilheterias do cinema, os best sellers da literatura, o horário nobre das minisséries e
telenovelas, dentre outros, isso sem falar no grande volume dos conteúdos ditos reais,
veiculados nos noticiários. Essa, inclusive, é uma realidade que, à primeira vista, poderia
passar a impressão de que o mundo estivesse se des-secularizando, uma vez que até mesmo o
espaço secular estaria se tornando mais “religioso”.
Entretanto, é importante ter em mente que, uma vez que a produção desses conteúdos
religiosos ocorre dentro do próprio campo midiático, ou seja, parte de instituições de natureza
profana, sem nenhum comprometimento com o sagrado, esses conteúdos são,
inevitavelmente, ressignificados com base em lógicas e sentidos também profanos. Esse,
inclusive, é um movimento que tem se manifestado de maneira bastante significativa na atual
relação da Rede Globo com os evangélicos: uma emissora de natureza secular, que chegou a
dar sinais de rejeição a esse grupo religioso, mas que, na atualidade, por razões de cunho
aparentemente comercial, dedica parte de sua programação a conteúdos relacionados a esse
público. Fenômeno, esse, que foi o grande motivador deste estudo.
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Nesse ponto, vale ressaltar que a cultura que, atualmente, mais tem caracterizado os
evangélicos brasileiros, a cultura neopentecostal, sem dúvida, tem sido um dos grandes
facilitadores dessa aproximação. Trata-se de um novo perfil de evangélico, mais moderno,
antenado, que ouve músicas de diversos estilos, veste roupas da moda, tem hábitos de lazer
semelhantes aos de um incrédulo e enxerga a prosperidade financeira como sinal da bênção de
Deus.
Além disso, é um sujeito altamente familiarizado com o ambiente midiático, que
transita com facilidade nas mais diversas instâncias da vida secular, tendo a consciência de
que, para “tomar posse” das bênçãos que lhe estão reservadas e alcançar cada vez mais almas
para o “exército de vencedores” do qual faz parte, algumas concessões são necessárias e,
também, desejadas por Deus.
Trabalhar a fé evangélica em seus programas, no entanto, não é para Rede Globo uma
atividade corriqueira, pois, mesmo que as barreiras, hoje, já não impeçam que o religioso se
manifeste fora do templo, e que o secular também aborde aquilo que é próprio do religioso, os
conflitos entre sagrado e profano ainda se encontram cativos na consciência humana.
Portanto, para que essas instâncias dividam o mesmo espaço, é necessário que a Globo,
enquanto representante do profano, ao abrir suas portas para o evangélico, representante do
sagrado, negocie com ele algumas concessões de forma a minimizar certos conflitos e tornar
a atuação conjunta possível.
Todavia, não se pode esquecer que, acima de tudo, esse era um processo
comunicacional. Afinal, havia, de um lado, a maior emissora de TV aberta do País, que, para
atingir certos objetivos voltados para a captação de audiência (especialmente, a nova e
promissora audiência evangélica), estabeleceu diversas conversas com convidados
evangélicos. Assim, se colocou ao lado de um diferente e procurou, por meio da linguagem e
da troca de mensagens, se fazer compreendida (por esse interlocutor e por todos os outros
telespectadores que a ouviam/assistiam). Além disso, também buscou construir com esse
estranho mensagens que falassem diretamente aos anseios e necessidades do público.
De outro lado, havia o convidado evangélico que, para atingir objetivos voltados,
principalmente, para a captação de vidas, empreendeu diálogos com a Rede Globo,
precisando, para isso, codificar seus interesses em forma de mensagens que fizessem sentido
naquele meio que era diferente de seu próprio meio. Esse evangélico também tinha algo a
falar, desejava se fazer compreendido e sabia que, para isso, precisava encontrar pontos em
comum com a emissora.
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Compreender, então, a articulação entre esses dois campos foi o que levou este estudo
a analisar a presença evangélica em programas de auditório da Globo. Assim, foi possível ver,
em primeiro lugar, que não foi com qualquer evangélico que a emissora se dispôs a dialogar
(negociar), talvez por considerar que seria mais fácil administrar certos conflitos com alguns
perfis específicos, mais familiares.
Dessa forma, o que ficou claro é que era preciso que esses representantes do sagrado
fossem também artistas da música, de preferência, gente acostumada com a fama, com a
realidade dos palcos, dos shows, das câmeras, das entrevistas, que já entendesse a linguagem
daquele tipo de ambiente.
Com relação ao perfil religioso, lidar com o conservadorismo, a intolerância e uma
mentalidade rodeada por regras e costumes era algo que a Globo, aparentemente, não estava
disposta a encarar. Por isso, prefiriu abrir seu espaço para um evangélico mais moderno, mais
envolvido com processos e recursos da mídia, mais integrado à sociedade e, também, mais
acostumado a práticas de mercado e negociação. Em outras palavras, percebe-se que a
emissora se sentiu mais à vontade em receber os neopentecostais em seus programas.
Entretanto, havia outras questões em jogo. Era preciso que esse evangélico fosse
apresentado de maneira adequada – relevante ao público – e tivesse consciência de que ele
não estava sendo convidado ali para propagar sua fé, apresentar seus valores etc. Aquele era
um ambiente de natureza secular, voltado à informação, ao entretenimento e à circulação de
bens culturais, e que, antes de tudo, existia em função da audiência. Por outro lado, não
bastava que houvesse uma adequação apenas da parte religiosa dessa interlocução. A própria
Globo, enquanto mídia, deveria ajustar-se para criar um ambiente favorável à entrada desse
evangélico.
Assim, no período inicial desse relacionamento, foi possível perceber que a emissora
se propôs a abordar questões que eram próprias do universo religioso, tratando de assuntos
que, de alguma forma, faziam parte do universo desse estrangeiro. Nas temáticas dos
programas, então, se falou em combate ao preconceito, liberdade religiosa, respeito à
diferença etc. Pareceu, inclusive, que a emissora queria proteger aquele recém-chegado da
possível resistência do público que, de início, identificaria aquela presença como imprópria
àquele meio. Mas, como bem se sabe, não era apenas pensando no convidado que a emissora
se apoiava nesses discursos de igualdade e respeito. Afinal, não sendo bem aceito esse novo
namoro, havia uma considerável audiência (não evangélica) que estaria comprometida.
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Houve também, por parte da emissora, um esforço em destacar os atributos admiráveis
desse evangélico, colocando-o nos termos que, verdadeiramente, faziam sentido para o
público da TV, ainda mais considerando a cultura midiatizada do mundo em que se vive, no
quale, cada vez mais, pessoas e coisas só parecem ter credibilidade e valor se estiverem
enquadradas nos parâmetros da mídia.
Então, consciente de que uma música, sendo apenas religiosa, não seria algo capaz de
conquistar admiradores no ambiente profano, a música gospel que a Globo apresentou em
seus programas foi um gênero recorde de público, recorde de venda e com qualidade atestada
por importantes prêmios. Em suma, artistas de sucesso cujos números não perdiam em nada
para os grandes nomes da música secular. Essa, inclusive, foi a credencial mais usada pelo
evangélico na Globo, a de um artista de sucesso. Além disso, está aqui também o principal
papel atribuído a esse visitante: colaborar com a promoção da música gospel, segmento de
negócios que as organizações Globo haviam recentemente incluído em seus investimentos.
Além disso, para evitar que esses fatores de sedução fossem comprometidos por conta
do vínculo religioso ou da ideia de um gênero musical que falasse apenas a língua evangélica,
durante todo esse processo, a emissora fez o possível para que a música gospel fosse
percebida como algo independente de religião, desvinculada, até, das doutrinas e preceitos
evangélicos. Esse esforço, inclusive, foi visto com tamanha força, que após algum tempo, a
Globo começou a arriscar não mais identificar esses cantores gospel como cantores de música
evangélica, passando a tratá-los apenas como artistas de sucesso, cantores de um gênero
musical como outro qualquer.
Por outro lado, mesmo tentando tratar a música gospel como se ela tivesse vida
própria e sua origem religiosa fosse apenas um detalhe que poderia, inclusive, ser deixado de
lado, a própria Globo não conseguia se desvencilhar das justificativas de quebra de
estereótipos e preconceitos, tanto que esses temas estiveram presentes do início ao fim do
período analisado neste estudo.
Todavia, a preocupação da emissora não estava apenas com a parte musical desse
relacionamento, pois ainda eram evangélicos que se faziam presentes nas telas da Globo,
representantes de um grande público que a emissora precisava alcançar e com quem ela
desejava falar.
Portanto, a identificação religiosa desses convidados não podia ser simplesmente
ignorada, pois ela falava diretamente com os evangélicos do outro lado da telinha. Contudo,
no momento em que o religioso se manifestasse, dependendo da forma como isso acontecesse,
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era o caráter secular da emissora que ficava comprometido e, consequentemente, o vínculo
com a audiência não religiosa ou, simplesmente, não evangélica. Como se pode ver, um
processo cheio de conflitos.
Assim, em se tratando da relação com o evangélico-sujeito-religioso, a inserção desse
convidado, geralmente, se dava por meio do discurso da liberdade religiosa e da busca por
uma convivência harmoniosa entre as diferentes religiões. Dessa forma, eram dois coelhos
com uma só cajadada: tratava-se com o público atual e com o público novo.
Em outras palavras, mostrava-se ao telespectador de casa as justificativas e
explicações que tornavam a entrada desse evangélico na Globo possível, de forma que,
mesmo em se tratando de uma presença estranha, ela fosse percebida como algo aceitável. E,
de outro lado, evitando possíveis comprometimentos, mostrava-se que a fé evangélica que ali
entrava tinha, para a emissora, a mesma relevância que a fé católica, que os valores do
candomblé, que os princípios do judaísmo etc. Portanto, era importante que o evangélico que
ali se fazia presente entendesse que, da mesma maneira que a fé dele estava sendo respeitada,
ele também deveria se mostrar disposto a respeitar todas as outras.
Além disso, mesmo a emissora assumindo que estava realmente abrindo as portas para
o evangélico-sujeito-religioso, ela gastou um tempo considerável dessas participações
procurando mostrar que esse evangélico não era tão diferente assim, como talvez se pensasse
Ele agora tem igrejas e práticas que falam a linguagem da cultura contemporânea, não vê mais
problema com certas restrições como a tatuagem, pratica surfe, ouve heavy metal, vai para a a
balada (gospel) e, além disso, tem hábitos semelhantes aos de qualquer pessoa comum.
No que diz respeito à maneira como os próprios evangélicos se colocaram nesse meio,
foi possível observar que eles aceitaram com tranquilidade o revestimento moderno, tolerante
e de sucesso que lhes foi colocado, e também fizeram o possível para favorecer essa
caracterização. Em alguns casos, inclusive, partia deles mesmos a iniciativa de se colocar no
campo profano e levantar alguns dos atributos admiráveis de sua música.
Entretanto, esses evangélicos deixavam claro que não eram os públicos e os muitos
discos o mais importante, pois, mais do que encarar multidões, eles estavam ali para carregar
uma mensagem. Mas, na maioria dos casos em que esse papel foi enfatizado, os evangélicos
optaram por um discurso mais neutro, falando de paz, amor, esperança etc., algo mais
próximo da razão universal tão demandada no tempo presente. Mas, também foi possível
perceber, em uma quantidade razoável de participações, a ousada tentativa de deixar
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registrado aquilo em que acreditavam, colocando Jesus como aquele capaz de transformar
vidas.
A maneira como essas trocas aconteceram, então, mostra que, mesmo cada um
flexibilizando seus discursos de forma a abordar aquilo que é próprio do outro e, assim,
conseguirem estabelecer um diálogo fluído, a capacidade de encontrar pontos em comum é
sempre bastante limitada, pois, no fundo, sagrado e profano não falam a mesma “língua”,
não compartilham os mesmos valores e não atendem aos mesmos propósitos.
Ainda que manifestem opiniões semelhantes, cedo ou tarde, ambos deixam claro que
se movem por interesses completamente diferentes, como foi visto no caso aqui estudado.
Apesar de os dois interlocutores, Globo e evangélicos, firmarem um contrato de comunicação
em busca do mesmo alvo – o telespectador –, enquanto um se apropriava daquela interlocução
para alcançar mais público para seus produtos, o outro se valia dos mesmos recursos, ou seja,
da mesma forma de codificação, para alcançar mais vidas por meio de sua mensagem.
O que ficou claro é que, em suas origens, havia coisas diferentes a serem ditas, com
finalidades também diferentes: uma coisa querendo ser dita pela Globo (representante do
profano) e outra coisa querendo ser dita pelo evangélico (representante do sagrado). Mas,
nos momentos em que esses dois emissores estabeleciam seus diálogos, eles faziam o possível
para parecer que estavam dizendo a mesma coisa, em alguns casos, até as mesma palavras
eles escolhiam. E, de fato, essa percepção foi alcançada em diversas situações, em função das
concessões e alianças que foram empreendidas. Mas, inevitavelmente, as intenções mais
essenciais falavam mais alto e escapavam aos disfarces colocados nos discursos.
Assim, não restou dúvidas, nas análises que foram feitas neste estudo, de que mesmo a
fronteira permitindo certas trocas e movimentações entre os campos sagrado e profano, a
presença de um no outro não passa de camuflagens temporárias, pois, a não ser que haja uma
completa transformação e renúncia, no fim do dia, não há como as falas serem as mesmas,
pois, fatalmente, cada um retorna às suas origens.
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