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RESUMO 

O crescente avanço da presença de igrejas evangélicas no Brasil vem contribuindo para o aumento no 

número de fiéis que compõem o tecido social brasileiro. Tal avanço, em certa medida, colabora para 

que as doutrinas evangélicas tenham os seus valores morais e éticos difundidos de maneira ampla nos 

mais diferentes âmbitos da sociedade, seja na esfera política, econômica ou social. Tomamos como 

fundamento os estudos de recepção e a teoria das mediações, aliados aos estudos de consumo 

propomos estudar os processos de recepção de telenovelas da Rede Globo por evangélicos. 

Pretendemos percorrer um caminho teórico-metodológico que nos permita compreender melhor 

esta relação. Para isso, serão utilizados autores como Baccega, Chauí, Escosteguy, Hall, Jacks, Kant, 

Lopes, Marcondes, Martín-Barbero, Motter e Orozco-Gómez. A pesquisa tem como corpus o 

universo evangélico, porém, por uma questão de recorte, optamos por trabalhar com pentecostais e 

neopentecostais. O método utilizado no estudo empírico foi pensado e executado objetivando a 

aproximação com o objeto, tornando assim possível analisar os processos de macro e 

micromediações, propostos por Orozco-Gómez. Consideramos respectivamente o ambiente da 

Igreja e o lar destes atores sociais como locais de mediações entre imposição de sentidos éticos, 

morais e as práticas de recepção de telenovelas da Rede Globo. 

 

Palavras-chave: Comunicação e Consumo; Telenovela; Religião; Moral; Ética. 



 

 

ABSTRACT 

The continuous growth of the Evangelical churches in Brazil has been contributing to an increasing 

number of faithful and the space that they occupy on the fabric of the Brazilian society. Such an 

advance, to some extent, contributes to the fact that this religious group has been spreading its 

doctrines, with its ethical and moral values, throughout the different levels of our society. This fact 

can be noticed on the political, economical and social areas. Taking as departing points, the studies 

on the Theory of Mediations and reception, added by the research on the consuming we propose to 

study the reception processes of the TV Novels produced by TV Globo by its evangelical audiences. 

We intend to pursue a theoretical-methodological approach that will take us to a better 

understanding of such relationship between the Globo TV novels productions and the evangelical 

audiences. For this reason, we have worked with insights of authors such as Baccega, Chauí, 

Escosteguy, Hall, Jacks, Kant, Lopes, Marcondes, Martín-Barbero, Motter and Orozco-Gómez. The 

research takes as corpus the evangelical universe, but at the same time, for the sake of narrowing our 

study group, we decided to focus on the Pentecostal and neo-Pentecostal segments of the evangelical 

universe. The method that was used on the empirical study was designed and implemented with the 

aim of getting closer to the subject of our studies, making it possible to analyze the processes of 

macro and micro mediation proposed by Orozco-Gómez, and also taking into account both the  

environment of the Church and the home of these social actors as local mediations between 

imposition of ethical and moral meanings and practices of reception of Rede Globo TV Novels. 

 

Key words: Communication, TV Novels, Consumption, Religion, Morals, Ethics. 
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1 INTRODUÇÃO – CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CONCEITOS PRESENTES NESTA 

DISSERTAÇÃO 

 

  Para percorrermos um percurso teórico-metodológico que nos permita analisar o objeto 

principal deste trabalho, que são os discursos morais de Pastores pentecostais e neopentecostais e sua 

influência no consumo de telenovelas da Rede Globo por evangélicos, acreditamos que seja necessário 

situar alguns elementos basilares desta pesquisa. 

Partindo da relação entre comunicação e consumo, objetivamos tecer considerações acerca 

de alguns apontamentos sobre a ética, entendida nesta dissertação como uma reflexão cientifica, 

filosófica e eventualmente religiosa que pode, como nos diz Valls (2008), ser estudada no âmbito das 

ações e dos costumes, como um tipo de comportamento.  

O debate acadêmico sugere um posicionamento enquanto pesquisadores. Para tanto, 

devemos esclarecer que, apesar de existirem correntes de pensamento que tratam moral e  ética 

como sinônimos – tais como Roger Silverstone (2007) e Paul Ricoeur (2011) – nós, no transcorrer 

deste trabalho, compartilhamos com pensadores que diferenciam a moral da ética, tais como 

Sponville (2002), Barros Filho (2003) e Chauí (2012). Basicamente, trataremos a moral como 

atribuição individual de valores às ações humanas e, por sua vez, o moralismo como a imposição de 

um sentido ou valor moral individual a uma ação impetrada por outrem. Diferentemente da ética, 

que a efeitos deste trabalho deve ser considerada como o conjunto de valores compartilhados por 

um determinado grupo para uma vida boa e virtuosa, a moral está sempre relacionada à 

individualidade. Sponville (2002), para quem a moral só se legitima na primeira pessoa, traz a 

seguinte colocação: 

Moral é o conjunto do que um indivíduo se impõe ou se proíbe a si mesmo, não 
para, antes de mais nada, aumentar a sua felicidade ou seu bem-estar próprios, o 
que não passaria de egoísmo, mas para levar em conta os interesses ou os direitos 
do outro, não para não ser um canalha, mas para permanecer fiel a certa ideia da 
humanidade e de si. (SPONVILLE, 2002, p.  20). 

Já Cortina (2005) nos lembra que a palavra ética vem do grego ethos, originalmente tinha o 

sentido de “morada”, “lugar em que se vive” e posteriormente significou “caráter”, “modo de ser” que 

se vai adquirindo durante a vida. Apresenta ainda a etimologia do termo moral, realizando ainda a 

distinção entre esta e a ética: 

 

O termo moral procede do latim mores que originariamente significava “costume” 
e em seguida passou a significar “modo de ser”, “caráter”. Portanto, as duas 
palavras têm um sentido quase idêntico. Não obstante, no contexto acadêmico, o 
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termo “ética” refere-se à filosofia moral, isto é, ao saber que reflete sobre a 
dimensão da ação humana, enquanto que “moral” denota os diferentes códigos 
morais concretos. A moral responde à pergunta “O que devemos fazer?” e a ética, 
“Por que devemos?” (CORTINA, 2005, p. 3). 

Tais conceituações contribuirão em nossa análise sobre como se desenvolvem as relações 

de consumo das telenovelas da Rede Globo a partir de preceitos éticos e morais próprios da doutrina 

pentecostal e neopentecostal11. Também auxiliam nosso olhar para o entendimento de como essas 

práticas de consumo da teledramaturgia são negociadas e apropriadas pelo público evangélico. Nesse 

sentido, cabe indagar, entre outras questões, se há resistências, por parte desse grupo social, em 

assumir o consumo de telenovelas da Rede Globo. O questionamento ocorre em função de uma 

possível inadequação de ordem ética e também moral nas narrativas teleficcionais à luz da doutrina 

pentecostal e neopentecostal de congregações nas quais aqui realizamos um estudo sistematizado.   

Ao articular estes aspectos, iremos a campo munidos de uma hipótese norteadora do 

presente estudo: Os evangélicos, apesar de negarem o consumo, assistem às telenovelas da Rede Globo. 

Acreditamos que seja de suma importância compreender também os processos nos quais se dá este 

consumo, ou seja, a recepção de telenovelas enquanto um momento de negociação de sentidos 

presentes no ato de acompanhar o programa (como, onde e quando) bem como os processos 

discursivos envolvidos nos preceitos morais dos fiéis que possivelmente demonstrem resistência em 

assumir publicamente que assistem às telenovelas da Rede Globo de Televisão.  

Indubitavelmente, a telenovela é o mais importante produto da indústria cultural brasileira, 

pois estabelece um diálogo com a sociedade brasileira (BACCEGA, 2012). Enquanto um genuíno 

produto da cultura nacional, Lopes (2010) destaca a transcendência desse produto massivo: 

Dentre os aspectos que têm diferenciado a produção teleficcional brasileira dentro 
do conjunto dos países do Obitel12, talvez o principal seja o fato de a telenovela 
brasileira, ao longo de seus quase 50 anos de encontro diário com o público, ter se 
tornado uma narrativa da nação. Consideramos essa hipótese como sendo heurística 
em vista da longa e profunda construção discursivo-cultural do país como 
“comunidade imaginada” em que a telenovela se tornou. (LOPES, 2010, p. 2).  

 Cabe lembrar a importância das pesquisas em telenovela enquanto produções que 

contribuíram significativamente para os estudos de recepção no Brasil e na América Latina, além de 

terem corroborado para consolidar o campo da comunicação (OROZCO, 2010). 

Acreditamos que seja pertinente utilizarmos a ideia da ética como um fenômeno oriundo 

de modelos de comportamento coletivo, capaz de interferir na liberdade de ação individual do 

                                                                    
11 O capítulo três desta dissertação contemplará as diferenças entre as igrejas pentecostais e neopentecostais presentes 

neste estudo, bem com a historicidade relativa a cada uma delas dentro do universo evangélico.  
12 O Obitel (Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva) trata-se de um trabalho de pesquisa cuja publicação é 

resultado da parceria com o Globo Universidade. Iniciada em 2008, tem como objetivo apresentar e discutir as análises 
sobre produção, audiência e repercussão sociocultural da ficção televisiva na América Latina e na Península Ibérica, por 
meio de publicações e seminários. 
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homem (livre arbítrio). (PERES-NETO, 2013).   

No entanto, é importante salientar, quando a liberdade é tolhida, a própria ética não tem 

sentido (Valls, 2008). A liberdade, seguindo esta linha de argumentação, torna-se um fundamento 

irrenunciável para a ética.  

Mas nem sempre a ética é vista como um espaço para a liberdade (Cortina, 2005). Com 

efeito, alguns dos principais pensadores dessa questão prescindem total ou parcialmente da mesma 

em função da existência de valores morais superiores, justificáveis pelas suas virtudes intrínsecas. 

Para Immanuel Kant (1985), um dos autores mais clássicos nos estudos de ética, fica claro que a 

noção de ação justa ou de boa ação só faz sentido se ela for justa e boa nela mesma. Ou seja, uma ação 

não precisa da explicação de outra pessoa para justificar sua virtude além dela mesma. Ajudar um 

cego no metrô é, em termos kantianos, uma ação justa e virtuosa nela mesma, que não requer 

explicações, porque quem age conhece, por meio da razão, as virtudes inerentes dessa iniciativa. 

Kant (1785) acreditava que a igualdade entre os homens era fator preponderante para o 

desenvolvimento de uma ética universal, fundada no exercício da razão prática. Conhecendo o justo, 

não haveria espaço para uma ação ética alternativa. Mais do que um espaço para o exercício da 

liberdade, como bem expõe Marcondes (2010, p. 86), Kant postula que “age moralmente aquele que 

é capaz de se autodeterminar”. A indicação mais clara que temos a respeito disto é a formulação das 

noções de imperativo categórico, como nos esclarece o texto da Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes: “devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se 

torne uma lei universal” (Kant,1974, p. 115). 

Para melhor compreensão da abordagem kantiana, traremos à luz o autor Danilo 

Marcondes (2007) que em seu livro Textos básicos de ética fornece uma leitura esclarecedora sobre os 

conceitos mais relevantes sobre o imperativo categórico e sua formulação. Marcondes explica que o 

princípio de imperativo categórico determina que “a ação moral é aquela que pode ser 

universalizada” (p. 87). Trata-se, assim, de um princípio formal, ou seja, independentemente do que 

fazemos, nossa ação será ética se puder ser universalizada. Marcondes exemplifica: “devemos cumprir 

o que prometemos e manter nossa palavra porque esperamos que as outras pessoas também o façam” 

(p. 89).  

Sobre os princípios fundamentais do racionalismo ético kantiano e o imperativo 

categórico, o mencionado autor conclui que, “de acordo com este conceito, os deveres morais são 

válidos incondicionalmente, isto é, princípios que não admitem exceção. O imperativo nos diz o que 

devemos fazer, e sua força moral, segundo Kant, deriva da própria razão”. (MARCONDES, 2007, p. 

87). 

Cabe aqui relacionar, guardadas as devidas proporções, que devemos considerar nesta 

dissertação uma analogia entre o conceito de imperativo categórico e sua premissa de 
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universalização de comportamento com a Palavra13 presente nos discursos de evangélicos. Afinal, 

ambos podem possuir elementos que, em certa medida, representam a imposição de uma conduta.  

Isso nos remete à ação do pastor, como mediador moral entre Deus e a conduta dos fiéis. 

Ele propaga e universaliza determinados valores à luz da razão evangélica, apresentando-se como um 

intermediário, um mediador entre a palavra de Deus e o fiel. Assim, os valores morais pertinentes à 

doutrina evangélica devem estar presentes nas atitudes e, de maneira mais ampla, na vida do 

indivíduo evangélico, pairando acima de qualquer outra moral que não esteja em consonância com a 

doutrina evangélica.  

Em sentido estrito, uma lei, forjada pela fé, não se negocia; cumpre-se. Assim mesmo, nos 

discursos de fiéis, este imperativo também se manifestaria quando estes verbalizam o fundamento 

para as suas crenças e valores a partir de certas leis morais.   

Valls (2008) nos orienta no sentido de esclarecer que “falar de ética significa falar de 

liberdade” ainda que: 

Num primeiro momento, a ética nos lembra das normas e as responsabilidades, 
mas não tem sentido falar de norma ou de responsabilidade desconsiderando de 
que o homem é livre, ou pode sê-lo. (...) a norma nos diz como devemos agir. E se 
devemos agir de tal modo, é porque (ao menos teoricamente) também podemos 
não agir deste modo. Isto é: devemos obedecer, é porque podemos desobedecer, 
somos capazes de desobedecer à norma ou ao preceito. (VALLS, 2008, p. 48) 

Já Marcondes (2007) destaca uma passagem na obra de Kant na qual um pastor questiona 

sobre o conceito de esclarecimento e o filósofo responde: “O esclarecimento é a saída do homem da 

condição de menoridade autoimposta. Menoridade é a incapacidade de servir-se de seu entendimento 

sem a orientação de um outro” (KANT apud MARCONDES, 2007, p. 88). 

Tendo assim exposto algumas definições-chave que utilizaremos no transcorrer da 

dissertação, passaremos em seguida a algumas considerações preliminares sobre as abordagens e 

conceitos da estrutura central desta dissertação. Explicamos assim os pressupostos e objetivos do 

mesmo, bem como oferecemos uma rápida descrição de sua estrutura e apresentamos as fases de 

desenvolvimento da mesma. 

Definidos nossos aportes relacionadas às questões que dizem respeito aos valores morais e 

éticos, trabalharemos no sentido de identificar as resignificações realizadas por pastores e membros 

de congregações pentecostais e neopentecostais evangélicas a partir dos discursos presentes nos 

meios de comunicação de massa – mais especificamente, nas telenovelas da Rede Globo. Para a 

questão do consumo dos discursos midiáticos e os papéis de emissores e receptores, contamos com 

as colocações de Baccega sobre o intercâmbio enunciador/enunciatário : 

a) Todo indivíduo/sujeito que produz qualquer programa, qualquer produto da 

                                                                    
13 Nesse sentido, a Palavra refere-se à palavra de Deus, ou seja, discurso dos Pastores baseado em passagens contidas na 

leitura do Evangelho da Biblia. 
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chamada indústria cultural é um sujeito enunciador (emissor) no sentido de que 
ele é o formulador de um discurso de comunicação, ele é o agente desse discurso; 
mas ele é, ao mesmo tempo, enunciatário (receptor) de todos os discursos sociais 
que caracterizam a realidade em que vive, na qual se construiu como indivíduo 
comunicador [...] 

b) Do outro lado, no pólo da chamada "recepção", vamos encontrar também um 
indivíduo/sujeito, portador de configurações, de verdades e valores que permeiam 
o imaginário, presentes no cotidiano das pessoas, dos grupos, das classes sociais. 
(BACCEGA, 1996, p.25). 

Partindo de tal ponto de vista, pretendemos propor uma maneira de abordar os processos 

de emissão das palavras e de mensagens com base nos discursos morais produzidos pelos pastores e 

membros evangélicos relacionados à telenovelas da Rede Globo. Igualmente, propomos um estudo 

apurado dos processos de recepção de fiéis das igrejas pentecostais e neopentecostais. Baccega 

(1998) alerta que só a palavra tem condição não apenas de circular por todos os domínios, 

preenchendo qualquer espécie de função ideológica: estética, científica, moral e religiosa como 

também “costurar” o significado de vários domínios. 

 (...) são os domínios que se articulam entre si, a partir da base social construída e 
em permanente construção, graças à manifestação dos indivíduos/sujeitos 
inseridos na enunciação. A enunciação é resultado do ato de fala, o qual, por seu 
lado, fundamenta-se nela. O individuo/sujeito apropria-se dos discursos sociais, a 
partir da enunciação, reelabora-os e manifesta essa reelaboração no ato de fala, 
que, por resultar da interação social, é sempre plural. (BACCEGA, 1998, p. 85). 

O que se espera conseguir com tal aporte é compreender os discursos que circulam em 

meio aos membros de igrejas evangélicas que consomem telenovela, como eles consomem tais 

narrativas e, principalmente, relacionar se a ideologia presente nos discursos morais dos pastores 

evangélicos exerce influência nos modos de apropriação das telenovelas da Rede Globo. Sobre a 

formação ideológica, Baccega (1998) conceitua como um conjunto de representações e atitudes 

relacionadas às posições de classe, em confronto umas com as outras.  

A formação discursiva se configura como um conjunto de regularidades, presentes nos 

discursos de uma determinada formação ideológica. Ao relacionarmos o discurso com religião, faz-se 

necessário citar Citelli (1995), quando nos orienta no sentido de entender a formação discursiva 

religiosa como a mais explicitamente persuasiva e completa: 

 (...) o paroxismo autoritário chega há tal grau de requinte que o enunciador não 
pode ser questionado, visto ou analisado; há ao mesmo tempo tudo e nada. A voz 
de Deus plasmará todas as outras vozes, inclusive a daquele que fala em seu nome: 
o pastor. Estamos diante de um discurso de autoria sabida, porém não-
determinada, visto que a fala do pastor se constrói como verdade não sua, mas do 
outro, aquele que,  por ser considerado determinação de todas as coisas, engloba as 
falas do rebanho. (CITELLI, 1995, p. 48). 

Compartilhamos com Citelli a ideia de que o discurso religioso realiza uma tarefa sui generis 

enquanto mecanismo de comunicação, pois, se os demais discursos autoritários - persuasivos podem 

vir a revelar a voz do sujeito falante, nele resta apenas noção de dogma. 
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não deixa de ser uma situação curiosa estar diante da mais visível forma de 
persuasão e do mais invisível eu persuasivo! Deus não fala, dado ser uma realidade 
imaterial; quem fala em seu nome não é o dono do discurso: o pastor é apenas 
veículo, porta voz, no máximo um ‘interpelador” da palavra do senhor. (CITELLI, 
idem). 

O pastor então, ao reproduzir a palavra de Deus, impõe certa simbologia em sua 

interpretação. Thompson (1995) afirma que as instâncias de produção e recepção das formas 

simbólicas são trespassadas por um corte fundamental quando parte da comunicação de massa. Ele 

defende que: 

Devemos realizar um enfoque um pouco diferente em relação aos meios de 
comunicação, com a distinção entre três “campos-objeto” para a aplicação da 
metodologia da Hermenêutica de Profundidade. […] tal aplicação como “enfoque 
tríplice”, que compreenderia: “a produção e transmissão, ou difusão, de formas 
simbólicas mediadas por tais meios; a construção de mensagens comunicativas; e a 
recepção e apropriação das mensagens da mídia”. (THOMPSON, 1995, p. 36). 

Entendemos que considerar a ideia das três etapas será de suma importantes para o 

trabalho. Basicamente pela proposta de que não há apenas um instante de recepção e sim um 

processo de recepção que se dá em um contexto social no qual circulam formas simbólicas, 

articuladas e reapropriadas a partir do contexto. 

Todo este processo de investigação deverá ser conjugado em uma análise do caráter 

ideológico das mensagens, definidas pelo próprio autor como “as maneiras como o significado, 

mobilizado por mensagens específicas, pode servir, em determinadas circunstâncias, para estabelecer 

e sustentar relações de dominação” (THOMPSON, 1995, p. 396).  

Trabalharemos com contribuições epistemológicas de diversas áreas do saber, tais como 

Sociologia, Filosofia e Antropologia. No entanto, nosso enfoque ontológico dar-se-á a partir do saber 

constituído na área de comunicação – especificamente analisando o que Peres-Neto (1998) 

denomina como produção de sentido – e, nesse elemento, utilizaremos a Análise Crítica do Discurso 

(AC). Ressaltamos que para que a produção de sentidos se efetive, são necessários os discursos (a 

enunciação manifesta, parte da formação discursiva), a subjetividade (a constituição do sujeito 

enunciador/enunciatário) e o contexto (formação ideológica/formação social). A escolha pela AC 

pode ser justificada pelas colocações do autor:  

(...) se abre a possibilidade, não só para a combinação de técnicas e métodos em 
relação a um objeto, como para a construção de um conjunto de teorias que 
sustentarão essas técnicas e métodos ou que o pesquisador utilizará para situar o 
seu objeto de estudo. (...) O estudo, portanto, desses discursos à luz das relações 
de dominação dos seus contextos de produção, circulação e recepção mostra um 
aporte interessante, ainda que não exclusivo, dos ECD à pesquisa em 
Comunicação. (PERES-NETO, 2012, p. 8;11). 

  Em relação aos estudos de recepção, além de autores já citados como Baccega e Thompson, 

contribuem com suas reflexões Nilda Jacks e Ana Carolina Escosteguy, assim como Jesús Martín-

Barbero, Guillermo Orozco-Goméz e Martín Serrano – estes especificamente no quesito mediação. 
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Inserido nos estudos de Comunicação e Mídia, trazemos para o diálogo, dentre outros, Roger 

Silverstone, Clóvis de Barros Filho, David Morley e Luiz Peres-Neto. A questão identitária nos é 

guiada por Stuart Hall. Para a construção metodológica, utilizamos Lopes, Maldonado, Martino e 

Severino. Nos estudos de telenovela, além de Baccega, estão presentes Lopes, Motter, Silvia Borelli e 

Claudia Barros.  Já a intersecção entre comunicação e consumo tem a colaboração dos pensamentos 

de Nestor García Canclini.  

Para concluir esta introdução, apresentamos um breve relato sobre o que virá nas próximas 

páginas e nos capítulos subsequentes, constituídos da seguinte forma:  

No primeiro capítulo, apresentamos o objeto de pesquisa, a justificativa do tema, os 

objetivos principais e específicos e a metodologia utilizada.   

Em seguida, no capítulo dois, iremos discorrer sobre a pesquisa de recepção e os estudos de 

telenovela no Brasil – situando-o como um espaço privilegiado para os estudos em comunicação. 

Abordamos também os aspectos melodramáticos da teleficção brasileira, bem como suas 

características narrativas. 

No capítulo três, narramos nossas primeiras experiências vividas durante as saídas a campo, 

mais precisamente nossas interações com o universo evangélico por meio de observação participante 

como técnica de pesquisa utilizada para consecução desta etapa do trabalho.    

No quarto capítulo, trazemos as entrevistas realizadas com os pastores, bem como a análise 

crítica dos respectivos discursos. O objetivo desta etapa foi identificar os elementos  que configuram 

posturas morais e éticas presentes nos discursos dos  pastores ao se referirem ao consumo de 

telenovelas da Rede Globo.   

 No capitulo cinco apresentamos as entrevistas com os fiéis das igrejas evangélicas, bem 

como a análise dos seus discursos. Nossos esforços ocorreram no sentido de descobrir elementos que 

contribuíram para analisar os aspectos relacionados às mediações presentes na relação entre 

evangélicos e telenovelas da Rede Globo de Televisão, a negociação dos sentidos e a imposição de 

leitura do mundo proveniente de tal doutrina religiosa. 
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CAPÍTULO 1 – A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA      

       

1.1 TEMA E OBJETIVOS 

O tema desta dissertação surgiu da determinação de refletir sobre os processos de recepção 

imbricados ao ethos evangélico, de forma a abranger tanto seus aspectos morais, éticos e culturais 

quanto os seus hábitos e  suas práticas sociais. Para tanto, esta pesquisa propõe um percurso teórico-

metodológico que nos permita compreender o objeto principal deste trabalho, a saber: os discursos 

morais de Pastores pentecostais e neopentecostais e sua influência no consumo de telenovelas da Rede Globo 

por evangélicos. 

O objetivo principal da dissertação é duplo. Por um lado, pretende-se estudar os elementos 

que caracterizam os discursos morais de pastores pentecostais e neopentecostais e a sua influência 

no consumo de telenovelas da Rede Globo por evangélicos bem como, de outro lado, investigar 

como se dão os processos e contextos de recepção das telenovelas brasileiras exibidas pela Rede 

Globo de televisão no universo evangélico. Apesar de ter uma dupla dimensão, enxergamos a 

unicidade deste objetivo, posto que ambos os estão intrinsecamente conectados. 

Para cumprir com tal fim, procuramos trabalhar com os seguintes objetivos específicos:  

 

a)  Identificar elementos que compõem os discursos morais de pastores e membros de 

algumas Igrejas evangélicas acerca das telenovelas da Rede Globo; 

 

b)  A partir da análise destes discursos, refletir sobre a telenovela enquanto produção 

midiática capaz de ativar percepções de mundo que impactam negativamente na 

construção da identidade evangélica fora do ambiente da Igreja; 

 

c)  Pontuar, de acordo com os resultados obtidos nos processos de pesquisa, as relações deste 

produto cultural midiático com a cotidianidade desse público, ou seja, em que situações 

evangélicos assistem às telenovelas da Rede Globo. 

 

Tendo assim exposto em linhas gerais os objetivos principais e específicos que nortearão 

esta dissertação, traçamos na sequência, as justificativas que nos motivaram a acreditar na relevância 

cientifica e social deste trabalho.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A questão religiosa não é apenas interesse de campos como Teologia, Sociologia ou 

Antropologia, como ocorreu em outros períodos históricos, mas constitui hoje um novo eixo 

interpretativo para se pensar as transformações da comunicação tanto nas suas interfaces com o 

processo de midiatização quanto nas formas emergentes de sociabilidade que parecem interagir. 

Com estudos publicados sobre religiosidade14, Brenda Carranza (2013, afirmou no discurso de 

abertura do Eclesiocom15, que “estamos diante de um contexto plural, emocional, afetivo, mítico, 

dogmático, sensorial, que favorece a migração desse universo temático para a mídia, em especial para 

as telenovelas, com suas intertextualidades que ultrapassam as esferas sociodiscursivas”.   

A partir dos territórios da ficção seriada, podemos pensar que subjaz na sociedade o papel 

poderoso das telenovelas em suas mediações comunicacionais, instigando um novo tipo de 

influência coletiva, maximizando as possibilidades de interface entre os campos da mídia e da 

religiosidade, Nossa justificativa pela escolha deste estudo – no qual elegemos a esfera da recepção 

das telenovelas da Rede Globo como narrativa midiática e suas apropriações por evangélicos – deu-se 

pelo fato de ser o gênero e o formato com maior audiência e relevância16 . Tal importância é expressa 

por Lopes, Borelli e Resende (2002): 

Só neste país é comum que alguns dos melhores e mais radicalmente críticos, 
escritores, artistas, roteiristas, diretores de cinema e de teatro façam também 
telenovela. Do mesmo modo alguns dos mais bem conceituados pesquisadores 
sociais têm dedicado livros inteiros, e não artigos circunstanciais estudando a 
complexidade sociocultural e política da televisão. (LOPES, BORELLI, 
RESENDE, 2002,  p. 12).   

Ao abordarmos os processos de recepção de telenovelas da Rede Globo por evangélicos, 

não estamos apenas nos referindo a um grupo distinto consumindo um produto cultural qualquer, 

mas sim a um embate, um tensionamento que inicialmente pode ser entendido por meio das lógicas 

de disputas do mercado, mas que se vê diretamente retratada na produção de seus conteúdos. De um 

lado, temos a Rede Globo e seu principal produto – a telenovela. De outro, a doutrina evangélica. 

                                                                    
14 A autora integra os seguintes grupos de pesquisa sobre o tema O sagrado e a cidade - PUCRS   (líder) e Religiosidade no 

Meio Urbano - UERJ   (pesquisadora). Fonte: 
<http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=7823709627972135>.  Acesso em fevereiro de 2014. 

 
15 Eclesiocom é a Conferencia Brasileira de Comunicação Eclesial, que em 2013 chegou à sua 8ª edição. O evento ocorreu 
dia 22 de agosto, em São Paulo, na Universidade Metodista (Campus Rudge Ramos),  
16 O anuário Obitel 2013 destaca que, em 2012, pelo sexto ano consecutivo, a Globo liderou as dez produções mais vistas 

no pais. A preferência pela telenovela é igualmente destacada: dentre dez títulos, sete são telenovela (p.146). O anuário 
ressalta ainda a predominância da telenovela no prime time, com 49,5% de capítulos/episódios e 55% das horas de 
produção (p. 143;146) e apresenta uma informação sobre a produção Avenida Brasil que confirma a abrangência da 
telenovela: “O enorme sucesso da telenovela levou a fatos inusitados, como o Operador Nacional do Sistema Elétrico 
ter que redimensionar o sistema de transmissão de energia para atender a um aumento estimado de 5% (...)”. 
(OBITEL, 2013, p. 56).  
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Tais universos possuem valores e abordagens sociais notadamente conflitantes.  

Merece destaque em nossa análise os embates entre a Rede Globo de Televisão e a Rede 

Record . Vale lembrar: desde 1990, a Record tem como seu principal acionista o bispo evangélico 

Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus.  O caso mais emblemático que podemos citar 

para exemplificar a guerra entre as duas emissoras foi seguramente a performance do pastor Sérgio 

Von Helde ao chutar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante uma pregação. O site do 

jornal O Estado de S. Paulo apresenta a seguinte análise da repórter Lilian Carmona sobre o fato: 

Um dos principais pregadores da Record, o "bispo" Sérgio Von Helde chutou e 
deu socos em uma imagem de gesso da santa, durante os programas Despertar da 
Fé e Palavra da Vida, da TV Record. A intenção era criticar a ligação dos católicos 
com as imagens de santos - fato inaceitável para as igrejas evangélicas. Mas ele 
provocou uma comoção no País de maioria católica, alimentada em grande parte 
por reportagens da Globo. (Site do Jornal O Estado de S. Paulo , 2007). 

Na mesma matéria, o veículo chama a atenção para o fato de que o bispo Edir Macedo 

pedia “desculpas públicas aos católicos, ao mesmo tempo em que iniciou uma guinada nos rumos da 

TV, reduzindo o número de programas religiosos” (Idem): 

Naquele mesmo ano (1995), a Record tornou-se a terceira rede de TV do País. Em 
setembro, a Globo exibiu a minissérie Decadência, na qual o ator Edson Celulari 
interpretava um "bispo" corrupto e devasso. Sentindo-se atingido, Edir Macedo 
usou seus programas na emissora para protestar. (Ibidem).  

Em dezembro, de 2012, ocorreu novo embate e nova onda de indignação: a TV Globo 

divulgou uma fita em que Edir Macedo ensinava a pastores truques para arrancar dinheiro de fiéis. O 

Portal IG colocou no site, em janeiro de 2013, uma matéria que ilustra bem a batalha, trazendo a 

seguinte manchete: Record ataca Globo em reportagem criticando cunho religioso de Salve Jorge  e O 

canto da Sereia. A Record levou ao ar uma reportagem que condenava a rival por abordar aspectos 

religiosos que desagradam grupos evangélicos na minissérie O Canto da Sereia e na telenovela Salve 

Jorge.  

Como justificativa, a matéria usou a campanha feita por um pastor contra a história 

baseada no livro homônimo de Nelson Motta. A minissérie faria apologia à bissexualidade – a 

protagonista, vivida por Isis Valverde, tinha um romance com a personagem de Camila Morgado – e à 

umbanda, ao citar a figura de Iemanjá. Já a telenovela Salve Jorge, um dos principais ingredientes era a 

fé e a idolatria a São Jorge, um santo venerado no catolicismo e em algumas religiões afro-brasileiras,  

sendo representado como Ogum. 

A mesma reportagem mostrou ainda a insatisfação de alguns pastores com o Festival 

Promessas, promovido pela Rede Globo com cantores evangélicos. Nesse caso, a acusação é de golpe 

de marketing. A julgar pelo material exibido, a Globo estaria errada, portanto, não só ao dar voz a 

religiões fora do cristianismo quanto aos próprios evangélicos.  

 Podemos assumir, no entanto, que ante o crescimento demográfico da população 
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evangélica, nos últimos anos a Rede Globo de Televisão vem realizando esforços para representar 

este público em suas novelas, como parte de uma estratégia para conquistar este segmento da 

audiência. A emissora já criou uma serie de personagens evangélicos para compor seus núcleos. 

Podemos citar,  na produção Meu Bem Querer (1998),  Custódia Alves Serrão (Marília Pera) e a 

empregada Selma (Susana Ribeiro), uma evangélica que frequentemente era vista nos cultos do 

Pastor Bilac (Mauro Mendonça).  

Os evangélicos também foram representados em Duas Caras (2007): Ezequiel (Flavio 

Bauraqui) era um religiosos que abria sua igreja evangélica na favela Portelinha. Já em Cheias de 

Charme (2012), a personagem Ivone (Christiana Kalache, figura 3 na sequência) era a melhor amiga 

da protagonista Maria da Penha (Taís Araújo) e sempre motivo de deboche quando começava a 

comentar sua grande fé para os outros personagens.  Em América (2005),  Juliana Paes (figura 1) foi 

Creuza, uma evangélica que integrava o hall de vilões da trama. Já Avenida Brasil (2012) trouxe a 

controversa história de Soninha Catatau (Paula Burlamaqui, figura 2), uma evangélica fiel durante o 

dia e ex-atriz de filmes eróticos que tinha recorrentes recaídas de cunho moral.  

              

 Figura 1: Creusa                   Figura 2: Soninha Catatau                 Figura 3: Ivone 
 Fonte: Globo.com            Fonte: Globo.com                         Fonte:  Globo.com  

 

Elementos como a disputa entre Globo e Record e a representação de personagens 

evangélicas nas telenovelas globais são justificativas para a relevância do tema na sociedade brasileira 

– o que, a nosso ver, representa contribuição para os estudos de comunicação. Além disso, 

ressaltamos aqui mais alguns pontos importantes, tendo em vista o enfoque proposto, de trabalhar as 

intersecções entre os estudos de recepção e as mediações morais a partir do consumo de telenovelas 

da Rede Globo por evangélicos. Entendemos a relevância de analisar um fenômeno de significativa 

importância para a comunidade acadêmica, no que diz respeito ao entendimento da práxis deste 

grupo que compõe parte do universo evangélico. Segundo dados do IBGE (Censo, 2010), a 

comunidade evangélica representa hoje 22,8% da população brasileira. Evidentemente, por uma 

opção de recorte do objeto proposto, centraremos nossos esforços em parte do grupo de evangélicos 
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pentecostais e outro de evangélicos neopentecostais baseados em nossas possibilidades de 

aproximação para realização das pesquisa de campo com este grupo.  

Outro motivo digno de destaque na proposta deste trabalho encontra-se no fato de 

entendermos que seja pertinente trabalhá-la a partir do campo da comunicação e consumo. Isso 

justifica a escolha do PPGCOM da ESPM, programa que possui um perfil acadêmico que se conta 

com a linha de pesquisa “Processos de recepção e contextos socioculturais articulados ao 

consumo” além de ter com um corpo docente que é referência em produção bibliográfica na área em 

que a pesquisa se insere. 

Em adição, o orientador do trabalho, Prof. Dr. Luiz Peres-Neto, dedica-se aos estudos das 

interfaces entre moral, ética e consumo a partir do campo da comunicação e as relações e tensões 

entre a circulação de discursos institucionais e os seus usos e apropriações por parte de comunidades 

em contextos sociohistóricos determinados. Desse modo, cabe destacar o alinhamento deste estudo 

com a pesquisa do orientador e do Programa de Pós-Graduação em questão.  Também entendemos 

que esta dissertação apresenta alguma reflexão sobre as condutas humanas, cujo conteúdo oferece 

um espaço no referencial teórico para a construção de diálogos em torno dos processos de 

comunicação e das práticas de consumo.  

Os resultados desta pesquisa podem, sem dúvida, trazer benefícios científicos além de 

enriquecer os estudos acerca deste tema. Neste contexto, este trabalho dialoga com outros que já 

contemplaram os aspectos religiosos e suas relações com a mídia. É possível identificar um conjunto 

importante de textos e estudos sobre a práxis da doutrina evangélica tais como Benetti (2000), que 

trabalhou com os discursos dos fieis exibidos peal TV Record nos quais tratam de disputas entre 

Deus e o Diabo. Outro exemplo que podemos citar é o trabalho de Miklos (2010), sobre diálogos 

inter-religiosos e a construção de vínculos religiosos na cibercultura. Por sua vez, Carranza (2005), 

contemplou os movimentos do neopentecostalismo abordando a religião como entretenimento e o 

pentecostalismo como ambiência midiatizada. Ainda nesse contexto de uma aproximação entre o 

campo da comunicação e os estudos de religião não podemos deixar de citar Galindo (2007), da 

Universidade Metodista de São Paulo, e suas recentes análises que contemplam religião, mercado e a 

competitividade das igrejas. 

 Além do diálogo epistemológico supracitado, em outra via podemos identificar também 

uma série de estudos e pesquisas que são tradicionalmente conhecidos sobre telenovelas, com os 

quais esta dissertação buscará dialogar. Os artigos e dissertações gestadas sob o auspício dos 

pesquisadores do Obitel-Brasil-ESPM constituíram um importante ponto de partida para esta 

dissertação, tais como os trabalhos de Baccega (2012) e Tondato (2013). Com efeito, as 

mencionadas pesquisadoras da ESPM e seus estudos sobre recepção e telenovelas brasileiras, nos 

permitiram uma aproximação com as relações entre comunicação-consumo com processos de 
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recepção e atribuição de sentidos.  

 A despeito da crescente bibliografia produzida no Brasil sobre comunicação e 

religiosidade, e a vasta produção acadêmica dos estudos sobre teleficção, não localizamos, nas bases 

de teses e dissertações da CAPES e da Universidade de São Paulo, nenhum trabalho que oferecesse 

um estudo sistematizado que contemple os processos de recepção de telenovela por evangélicos. 

Mais especificamente, um trabalho com foco específico nas disputas e tensionamentos oriundos 

desta combinação, que tenha objetivo de identificar os elementos morais presentes nos discursos de 

pastores que influenciam nos processos de consumo e recepção de telenovelas da Rede Globo por 

parte de evangélicos. Esse ineditismo, ao mesmo tempo em que representa um estímulo e uma 

justificativa para a feitura desta dissertação, também representa um desafio, ainda mais se 

considerarmos que se trata do primeiro trabalho acadêmico do autor.  

Por fim, dentro das justificativas, cabe destacar o envolvimento do autor com o objeto, que 

até então se restringia a questões de cunho profissional, pois dedicava horas do dia trabalhando 

diretamente com evangélicos em ONGs do Estado São Paulo. Foi  tal envolvimento que despertou  

as primeiras inquietações sobre as diferentes ideologias e pluralidades que compõem o tecido social 

no qual estamos inseridos. Isso fortaleceu o empenho para estudar aspectos que possam promover 

estudos férteis sobre as relações entre a realidade evangélica, enquanto grupo social, e a mídia. A 

tônica deste trabalho e a importância do meio social, das ideologias e suas relações com a ciência 

pode ser enfatizada pelas palavras de Bakhtin: 

 na realidade é claro que vemos “a cidade e o mundo” através do prisma do meio 
social concreto que nos engloba. Na maior partes dos casos, é preciso supor além 
disso um certo horizonte social definido e estabelecido que determina a criação 
ideológica do grupo social e da época a que pertencemos, um horizonte 
contemporâneo da nossa literatura, da nossa ciência, da nossa moral, do nosso 
direito. (BAKHTIN, 1992, p.112). 

Finalizamos essa justificativa com uma citação de Baccega (2001) que nos lembra: “A 

telenovela continua a representar, na atualidade, o mais importante produto da indústria cultural 

brasileira, a partir do qual se devem produzir e divulgar novos olhares através da academia, através da 

ciência” (p.  356).  

 

1.3 METODOLOGIA 

Partindo da perspectiva de pesquisa, propomos uma metodologia que permita 

transitarmos entre a teoria e a experiência prática, enfatizando o estudo de um objeto cuja realidade 

tem uma atualidade latente. O caminho empírico, nesse sentido, como escreve Maldonado (2006): 

em termos metodológicos compreende o conhecimento adquirido pela prática, o 
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conhecimento sensível baseado na experiência, o conhecimento factual que foi 
experimentado e não necessariamente uma observação controlada. O 
conhecimento empírico conforma, assim, o conjunto do senso comum de uma 
coletividade ou de um indivíduo. Não obstante, essa não é a única dimensão do 
conhecimento empírico, ele aglutina também os saberes milenares acumulados 
pela humanidade articulando o bom senso presente nas filosofias, deontologias, 
teologias, epistemologias, gnosiologias presentes nos campos sociais e no campo 
cientifico. (MALDONADO, 2006,  p. 278). 

A pesquisa empírica em comunicação data de uma longa tradição, pelo mais de setenta anos 

que deriva do communication research. Em seu artigo “Panorama da pesquisa empírica em 

comunicação”, Martino (2010) nos lembra de que o termo empírico, do grego empeirikos, designa o 

conhecimento que se guia pela experiência, e seu sentido irá depender do que entendemos por este 

último termo. E completa: 

(...) o saber retirado da experiência, que se deposita ao longo da aprendizagem e se 
expressa enquanto habilidade de lidar com algo, diz respeito à ação, ao gesto, 
enfim, a um tipo de conhecimento adquirido diretamente da aprendizagem. O 
termo experiência aqui se refere, então, ao conhecimento que vem da prática. 
(MARTINO, 2010, p. 140). 

Especificamente no tocante à perspectiva metodológica, esta dissertação contará com duas 

etapas. Em um primeiro momento, realizamos uma observação participativa, com o intuído de nos 

aproximarmos do universo estudado. A segunda fase consta de entrevistas em profundidade com 

pastores e fiéis de igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, que constituem o corpus dos 

discursos que serão analisados nessa dissertação.    

O percurso empírico desta dissertação nos possibilitou vivenciar as sensações oriundas das 

práticas sociais evangélicas. Para corroborar com isso, trazemos novamente à luz Martino (2010), 

quando reflete sobre o termo empirismo atribuindo a ele um papel das impressões sensoriais na 

constituição do conhecimento humano e completa dizendo: “Reconhece-se que a experiência 

envolve tanto a faculdade sensorial, como a faculdade intelectivo-cognoscitivas do ser humano”. 

(idem,  p. 141). 

Podemos encarar a empiria, então, como o momento em que o investigador se coloca frente 

ao objeto, o que nesta dissertação podemos traduzir à luz de Chauí (2010), em um encontro direto 

com os atores deste universo. Refiro-me aos membros e pastores que compartilham os mandamentos 

morais de conduta da doutrina evangélica. Tratar-se-á de um diálogo em que o pesquisador coletará 

dados e o interlocutor se apresentará como fonte de informação. Jacks (2005) nos chama a atenção 

para o fato de que:  

A concepção de que a cultura e comunicação são discursos socialmente situados 
(vinda dos estudos culturais), desenvolve uma leitura comparativa do discurso da 
mídia e da audiência para entender o processo de recepção. Para capturar o 
discurso da audiência são utilizadas, em geral, entrevistas em profundidade e 
observação participante, cujas evidências são comparadas com a estrutura do 
conteúdo dos meios, podendo assim indicar como o gênero ou tema particulares 
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são assimilados por um grupos especifico. (JACKS, 2005, p.45). 

As entrevistas com pastores e membros das congregações procuram explorar o que as 

pessoas sabem, creem, esperam, sentem e desejam. Sendo assim, segundo a proposta de Lopes 

(2002), a construção desta pesquisa possui duas instâncias: a epistemológica – na qual definimos os 

arcabouços teóricos – e a metodológica, em que escolhemos os métodos a serem trabalhados. Em 

Lopes, encontramos uma definição  da combinação de métodos utilizada na presente pesquisa: 

Diante da complementaridade das técnicas de coleta, é igualmente possível 
combinar técnicas de amostragem probabilística e não-probabilística. Por 
exemplo: numa pesquisa seleciona-se uma amostra aleatória para a qual se utiliza o 
questionário, devendo-se por isso dar conta da representatividade estatística tanto 
da amostra como dos dados. Em seguida, seleciona-se uma subamostra de caráter 
intencional com base no critério da representatividade social (e não mais 
estatística), à qual se aplica a entrevista. O perfil dessa segunda amostra é de 
sujeitos típicos, e os dados são essencialmente qualitativos. (LOPES, 1999,  p. 
145). 

Os procedimentos metodológicos adotados primam por trabalhar ordenadamente com 

modelos que se completam. As etapas foram cuidadosamente executadas e respectivamente 

trabalhadas na seguinte ordem (Observação participante, entrevistas em profundidade e, para dar 

conta da análise do corpus, propusemos a utilização dos Estudos Críticos do Discurso) como 

relataremos a seguir: 

  
QUADRO DE ETAPAS DA PESQUISA   

ETAPAS RESUMO DO OBJETIVO 

OBSERVAÇÃO 
PARTICIPANTE 

                 Visitas e participações em cultos objetivando uma 
aproximação com o objeto estudado. 

 
ENTREVISTA EM 
PROFUNDIDADE 

                    Entrevistas com pastores e membros para 
esclarecimentos sobre valores e visões. 

ANÁLISE DOS 
DISCURSOS 

                 Utilização da AC para minuciosa análise das 
transcrições das entrevistas. 

Quadro 1: Etapas da pesquisa 
Fonte: Elaboração própria 

 
 
Em função da dificuldade em nos aproximarmos do universo evangélico, propomos como 

um primeiro passo metodológico uma imersão neste grupo, visto que não tínhamos nenhum tipo de 

relação com indivíduos que compõem o objeto em questão. Optamos por recortar nosso universo 

pesquisado aplicando o critério da localidade como condição exploratória, ou seja, não houve a 
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preocupação em definir a classe social na qual um pastor ou fiel pertence, mas sim se o mesmo reside 

em bairros que pertencem ao distrito do Butantã, na zona oeste de São Paulo, e frequentam 

congregações pentecostais ou neopentecostais presentes nesta região. Acreditamos que, 

indiretamente, tal recorte também contemplará a questão de classes sociais, já que concentraremos 

nossos trabalhos em comunidades carentes desta região. A opção pela zona oeste de São Paulo se deu 

por um critério pessoal, por se tratar da região na qual o autor deste trabalho reside há trinta e quatro 

anos, o que entendemos ter contribuído para viabilizar a aproximação de pastores e membros pela 

via da indicação de moradores conhecidos. 

A nosso ver, tal opção favorece a experiência in loco, da observação pautada pela 

proximidade e de uma utilização plena da técnica de Observação Participativa. Tal etapa constitui-se 

de fundamental importância, considerando que este trabalho trata da investigação das práticas 

sociais de um grupo cuja rotina de vida, crenças, costumes e valores diferem dos adotados  pelo autor. 

A nossa ida aos cultos  é o  ponto de partida no caminho pela busca de viver as sensações de 

estar diante do novo. Desse modo, a oportunidade de observação in loco proporciona tanto a 

possibilidade aproximação com pastores e fiéis (ovelhas) como também a oportunidade de partilhar 

com intensidade a vivência nos cultos, partilhando ainda os interesses e os afetos de um grupo de 

pessoas pertencentes a uma mesma comunidade. 

A observação participante supõe a interação pesquisador/pesquisado. No presente estudo, 

o pesquisador participa ativamente das interações do grupo em questão, para tanto, na pele do fiel e 

vivendo como tal em meio aos cultos e suas representações sociais. A proposta para esta etapa 

concentrou-se na apresentação dos discursos dos pastores, bem como as manifestações de resposta 

dos membros nas dinâmicas dos cultos, vivenciando todo o processo de interação entre fiéis e 

pastores no momento de louvor17 dos cultos. A proposta é extrair o máximo de subsídios destas 

experiências no sentido de compreender o universo. Cabe recordar que a pesquisa participante, 

segundo Severino (2007): 

(...) se desenvolve a partir da interação entre pesquisador e membros das situações 
investigadas. O pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos, 
compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, participando de forma sistemática 
e permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das suas atividades. (SEVERINO, 
2007, p. 304). 

Desta forma, entendemos que a observação participante contribui para a própria 

confirmação de definição mais precisa do objeto estudado, na medida em que o pesquisador vivencia 

o campo e participa de suas interações.  

Em um segundo momento, partimos para a realização das entrevistas em profundidade nas 

                                                                    
17 O louvor é uma espécie de interação espiritual que acontece durante os cultos e que se manifesta através de músicas, 

gritos, rezas e línguas inidentificáveis - o integrante fica em um aparente estado de transe.  
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quais utilizamos o recurso das perguntas abertas. Tal escolha ocorre por acreditamos que diante da 

alteridade ficará difícil estabelecer uma coleta de dados com perguntas previamente formuladas. A 

nosso ver,  as entrevistas abertas facilitam os entrevistados no sentido de se expressarem com maior 

liberdade sobre o tema. As entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo. 

Convém esclarecer que nossa abordagem primará por um trabalho de corte qualitativo, não 

havendo  representativas buscas por dados numéricos ou percentuais. Interessa-nos, em suma, 

elaborar uma trajetória que procure compreender crenças e valores morais e as negociações dos 

mesmos com  os valores apresentados nas telenovelas da Rede Globo. 

Outro esclarecimento faz-se necessário também no tocante à arquitetura metodológica da 

presente dissertação. Tendo em vista o enorme número de igrejas evangélicas existentes em nosso 

país – e suas ramificações, classificações e tipologias sociológicas intrínsecas ao evangelicalismo- 

limitamos nossas atuações a igrejas pertencencentes ao movimento Neopentecostal e Pentecostal. 

Isso quer dizer que congregações com denominações oriundas do pentecostalismo clássico ou 

mesmo das igrejas cristãs tradicionais como as batistas, metodistas, luteranas, presbiterianas e 

angelicanas não fazem parte deste estudo. Para reforçarmos as diferenças presentes nestes conceitos 

nos apoiaremos em PAEGLE (2008).  

classificamos os grupos protestantes (luteranos, presbiterianos, congregacionais, 
anglicanos e batistas) como ligados à cultura letrada; os grupos pentecostais 
(Assembleia de Deus, “Deus é amor”, Quadrangular, Congregação Cristã do 
Brasil), como ligados à cultura oral, notadamente o rádio, como exemplificado; e 
por último, os grupos imagéticos, ligados ao neopentecostalismo (Igreja 
Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça e a Renascer em 
Cristo), baseados na teologia da prosperidade, onde a ideia do espetáculo, da 
teatralização e o uso massivo da TV é mais evidente. (PAEGLE, 2008, p. 89). 

Como terceira e última etapa, para concluir o percurso metodológico deste trabalho e já de 

posse das transcrições e sistematização do material discursivo coletado nas entrevistas em 

profundidade, partimos então para análise dos discursos. O desenvolvimento desta etapa ocorre pela 

perspectiva dos Estudos Críticos do Discurso. 

Esta opção se deve ao fato de entendermos que tal recurso pertence a uma corrente que 

possibilita o entendimento das relações de conflitos e tensionamentos presentes nos discursos, 

entendido como práticas sociais18. Em certa medida, a escolha nos oferece um recurso para 

compreender estas relações como uma tríade, formado um ciclo que compreende a estrutura social, a 

estrutura discursiva e a estrutura cognitiva de fiéis e pastores e as suas imposições de sentidos, valores 

e crenças morais que compõem os seus discursos.  

Peres-Neto (2012) nos alerta para o fato de que os estudos críticos dos discursos não 

                                                                    
18 O termo prática social nesta dissertação refere-se ao ritual evangélico que compreende a frequência aos cultos para 

ouvir a palavra dos pastores. Cabe lembrar a proposta de Fairclough (2001) de que todo discurso deve ser entendido 
como uma prática social.  
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constituem um método ou uma escola, mas sim o domínio articulado de um conjunto de práticas 

acadêmicas nas quais conflui saberes de diversas disciplinas das Ciências Sociais e Humanas em 

função do objeto que se pretende estudar. 

Tais estratégias são essenciais para circunscrever a interface entre os campos da 

comunicação e da religião no intuito de fundamentar suas relações com os processos de recepção de 

telenovelas da Rede Globo. 

Em suma, partindo do princípio da interdisciplinaridade, nossa proposta é contemplar as 

relações entre filosofia moral, fé, comunicação e consumo nas análises dos discursos estudados. 

Consideramos que isso seja de extrema importância no sentido de entender como as estruturas 

discursivas podem se relacionar com as estruturas sociais e cognitivas – proposta por Van Dijk 

(2010). Especificamente trazendo para o centro o objeto desta dissertação, procuramos entender 

como os sujeitos constroem representações morais sobre as telenovelas da Rede Globo a partir de 

discursos proferidos por pastores. Com efeito, Fairclough (2001) propôs uma concepção de discurso 

como “prática social”, ou seja, um modo de ação socialmente constituído numa relação dialética 

entre o discurso e a estrutura social. 

Para Fairclough (2001) existem três níveis constitutivos e articulados das práticas 

discursivas: discurso como texto, discurso como prática discursiva e discurso como prática social. O 

discurso como prática social, por sua vez, é o que nos interessa trabalhar nesta dissertação. Segundo 

Fairclough (2001) o discurso como prática social é aquele composto por ideologias, incorporando 

significados que estruturam as práticas sociais e as relações de poder. O mencionado autor ainda 

lembra que todo discurso é uma relação de poder atravessado pelas práticas discursivas em constante 

transitividade.  

 Posteriormente, por tratarmos de uma relação onde estão presentes sinais de dominação, 

consideramos importante uma análise sobre a questão do controle existente nessas relações, pois 

entendemos que todo discurso tem a tendência de impor uma certa leitura de mundo . É este  âmbito 

que nos interessa entender: toda relação discursiva é uma disputa pela imposição de sentidos (VAN 

DIJK, 2010). Assim,  os estudos críticos do discurso permitem desvelar as relações assimétricas de 

poder entre emissor e receptor, entre enunciador e enunciatário, conforme nos apresenta Van Dijk:  

Todos e quaisquer discursos são produzidos por grupos sociais que pretendem 
impor uma determinada estrutura discursiva na sociedade. Desse modo podemos 
assumir que os discursos construídos ambicionam impor certa estrutura discursiva 
para a construção de determinadas realidades sociais. Obviamente, trata-se de um 
processo potencial, de uma disputa pela construção dos sentidos, consciente ou 
inconscientemente. (VAN DIJK 2010 apud PERES-NETO, 2013, p. 12). 

Os estudos críticos do discurso defendem a importância de analisar a relação entre textos e 

contextos socioculturais (PERES-NETO, 2012). Para tal, seguindo a proposta de Van Dijk (2010), 

faz-se necessário trabalhar com um quadro referencial meta-teórico, que permita relacionar as 
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estruturas sociais, os discursos estudados e os aspectos cognitivos implicados. Em suma, elaborar um 

quadro analítico que auxilie o pesquisador realizar um estudo minucioso do que está sendo dito e o 

que não está sendo dito, quais são as disputas de imposição e resistências – no caso desta dissertação, 

um modelo ético. Supomos e propomos que tal modelo ético, tendo em vista o objeto proposto, 

deverá ser pensado a partir das premissas da ética da convicção e a ideia de imperativo categórico, 

propostos por Kant (1875).  

O quadro que traremos na sequência ilustrará o percurso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 2: Organograma de análises 
Fonte: Elaboração própria 

 

Durante todo o processo, centramos nossos esforços em obter informações relevantes no 

que tange as tensões de pastores e fiéis (ovelhas) quando se referem às telenovelas da Rede Globo, 

estabeleceremos assim conexões com os elementos morais presentes nos discursos dos pastores, ou 

seja, seus discursos morais e valores percebidos. Outro aspecto importante presente nesta etapa 

ocorre por meio da análise das macroproposições19 enquanto sequência argumentativa presentes nos 

discursos dos pastores e fiéis. Com base nas abordagens empíricas propostas em nosso estudo de 

campo, somado a base teórica presente na bibliografia que norteará este trabalho, procuramos 

entender as possíveis relações entre fiéis evangélicos com as telenovelas, identificando seus hábitos 

fora e dentro das suas igrejas. A proposta é entender os tensionamentos com que este encontro 

                                                                    
19 Segundo Van Dijk [2006], a macroposição consiste nos temas primordiais necessários para o entendimento de uma 

construção discursiva. 
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acontece – como, onde e quando este indivíduo consome telenovelas da Rede Globo.  

Definir os aportes teóricos deste trabalho representou mergulhar no conceito de recepção, 

em linhas gerais, e nas questões relacionadas aos processos de mediação, em particular. A base desta 

dissertação está ancorada nos estudos latino-americanos de recepção, que desenvolveram um 

arcabouço teórico para compreender as repercussões de sentidos nas pessoas e suas interações com a 

recepção. 

Ao afirmarmos que a telenovela constitui um espaço privilegiado para os estudos de 

recepção articulados ao consumo, propomos, neste trabalho, uma investigação que considerará as 

proposições teóricas de Martín-Barbero (1997; 2001; 2009),  Lopes (1996; 2001; 2009), Motter 

(2003; 2008) e Baccega (1996; 2013),  dentre outros autores.  

Recordamos que nosso percurso teórico-metodológico busca respostas à seguinte 

problemática apresentada no início desta dissertação:  

a) Identificar elementos que compõem os discursos morais de pastores e membros de 

algumas Igrejas evangélicas acerca das telenovelas da Rede Globo;  

b) A partir da análise destes discursos, Refletir sobre a telenovela enquanto produção 

midiática capaz de ativar percepções de mundo que impactam negativamente na construção da 

identidade evangélica fora do ambiente da Igreja;  

c) Pontuar, de acordo com os resultados obtidos nos processos de pesquisa, as relações 

deste produto cultural midiático com a cotidianidade desse público, ou seja, em que situações 

acontecem os encontros entre evangélicos e as telenovela da Rede Globo. 
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CAPÍTULO 2 – ESTUDOS DE RECEPÇÃO E A PESQUISA EM TELENOVELA 

2.1 CONSUMO MIDIÁTICO E MEDIAÇÕES 

Este capítulo abordará o consumo enquanto fenômeno sociocultural, um espaço de 

interação, onde são negociados sentidos sociais. Como afirmam diversos autores (ROCHA, 

CASAQUI, 2012; ROCHA, CARRASCOZA, 2011) o consumo tem um caráter de balizador social 

no que diz respeito às articulações das práticas e maneiras de estar no mundo. Ou ainda sob a luz de 

García Canclini, para quem: “o consumo serve para pensar” e para expressar a “racionalidade 

integrativa e comunicativa de uma sociedade” (GARCÍA CANCLINI, 2008, p. 58 e 63). 

Em consonância com a característica de consumo relacionado ao exercício da cidadania – 

apresentada por García Canclini, trazemos a reflexão de Baccega (2009).  Ela afasta a visão simplista 

do consumismo e apresenta: “O conceito de consumo é um dos territórios em que, bem mais que 

outros, a estereotipia ocupa lugar de destaque. Quase se pode dizer que ela predomina. O 

consumismo foi assumido como única mostra do processo de consumo”. E explica: 

Assim sendo, os estudos de consumo ficaram comprometidos, retardando a 
construção de uma grande massa crítica sobre esse tema, que permitiria críticas 
consistentes e assestadas adequadamente. [...] O conceito de consumo pressupõe 
obrigatoriamente, como a outra face, o conceito de cidadania. A cidadania plena 
está neste trabalho entendida como o conjunto de 3 passos indispensáveis: 1. o 
sujeito ter consciência de que é sujeito de direitos; 2. ter conhecimento de seus 
direitos, ou seja, serem dadas a ele condições de acesso a esse conhecimento; 3. 
serem adjudicadas ao sujeito as garantias de que ele exerce ou exercerá seus 
direitos sempre que lhe convier. (BACCEGA, 2009, p. 1-2). 

A referida autora ainda nos orienta ao afirmar que “o consumo é da natureza do homem 

assim como de todos os seres vivos. Sem ele, não teria havido nossa sobrevivência”. Hoje, o consumo 

se coloca como um dos fatores classificatórios e definidores do modo de vida e constitui-se num dos 

padrões das relações entre os homens. Beneficia-se e é um dos “promotores” do novo tempo – 

fragmentado, descontínuo, marcado por rupturas e descontinuidades, com espaços que separam as 

partes, cada uma das quais “eternas”. (BACCEGA, 2009, p. 4).    

Ao articular as relações entre comunicação e consumo, Baccega (2013) nos explica que: 

O consumo relaciona-se com o campo da comunicação na configuração que o 
último assumiu, como lugar de interação entre os polos da emissão e da recepção. 
O estudo do campo da comunicação embasa-se no movimento, na dinâmica 
existente entre enunciador/enunciatário [...].  

É nesse território, de encontro entre os sujeitos da comunicação, que se 
constituem os sentidos sociais compartilhados com toda a sociedade; este é o lugar 
da construção das ‘mensagens”, território efetivo onde ocorre a comunicação. 
(BACCEGA , 2013, p. 21).    
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Em um recente trabalho apresentado na Compós 2013, Toaldo e Jacks (2013) recuperam 

uma abordagem de García Canclini (1993) na qual ele elenca seis teorias que considera mais 

significativas sobre o debate em torno do consumo, assinalando suas contribuições e limitações para 

a compreensão sobre o tema.  

Nas teorias que analisa, este autor (1993) procura envolver vários fatores que considera 

importantes para uma compreensão mais próxima da noção de consumo, extrapolando as ideias de 

necessidades e instrumentalidade dos bens. As seis teorias, que em algumas versões García Canclini 

(1993) designa como modelos, são resumidas por ele com as seguintes assertivas: a) “o consumo 

como o lugar de reprodução da força de trabalho e de expansão de capital”; b) “como o lugar onde as 

classes e os grupos competem pela apropriação do produto social”; c) “como lugar de diferenciação 

social e distinção simbólica entre os grupos”; d) “como sistema de integração e comunicação”; e) 

“como cenário de objetivação dos desejos”; f) “como processo ritual” (idem, 1993).  

A partir de tais teorias, que apontam para aspectos parciais do fenômeno, o mencionado 

autor propõe que o consumo cultural pode ser compreendido como “o conjunto de processos de 

apropriação e usos de produtos nos quais o valor simbólico prevalece sobre os valores de uso e de 

troca, ou onde ao menos estes últimos se configuram subordinados à dimensão simbólica” (ibidem, 

1993, p. 34). 

Dentre as seis teorias elencadas pelo referido autor, podemos atribuir especial destaque para 

consumo no qual ele o considera “como lugar de diferenciação social e distinção simbólica entre os 

grupos”. Nesse sentido, durante transcorrer deste trabalho tentaremos situar os discursos morais 

evangélicos enquanto elementos mediadores do consumo de telenovelas e de distinção social a partir 

de seus valores éticos. Toaldo e Jacks (2013) ainda cometam que: 

Para refletir sobre a dimensão teórica proposta por Canclini, com a intenção de 
articular as seis teorias para chegar a uma teoria sociocultural do consumo.. (...) 
Ou seja, aceitando que quando Canclini se refere aos meios de comunicação, 
admitindo que são mais condicionados às pressões econômicas, ainda assim 
reconhece que juntamente com os que estão subordinados a sistemas religiosos, 
eles têm o valor simbólico sobrepujando o econômico. É a isto a que se está 
referindo quando se nomeia a relação das pessoas com a mídia de consumo 
midiático. (TOALDO e JACKS, 2013, p. 6).  

 Essa leitura do consumo midiático procede de uma leitura latino americana que, por sua 

vez, possui  raízes nos Estudos Culturais britânicos. Constituídos no final dos anos 1950, através das 

pesquisas de Richard Hoggart, Edward Palmer Thompson e Raymond Williams, – seus principais 

representantes, tendo posteriormente incorporado as contribuições de Stuart Hall –, os Estudos 

Culturais têm sua história ligada ao Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), fundado 

em 1964, na Universidade de Birmingham/Inglaterra. Escosteguy e Jacks (2005) ainda nos reforçam 

que: 
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Não se constituindo em uma disciplina, mas em um campo de cruzamentos de 
diversas disciplinas, os estudos culturais permitem a combinação da pesquisa 
textual com a social, na medida em que recuperam a acepção estruturalistas sobre  
a relativa autonomia das formas culturais, situando-as num contexto de forças 
diversas, bem como do culturalismo, o valor da experiência dos sujeitos para a 
mudança social. (ESCOSTEGUY; JACKS, 2005,  p. 38).  

Nossa pesquisa se caracteriza pela tentativa de compreender o papel exercido pela 

telenovela enquanto produto cultural midiático no cotidiano da sociedade especificamente por um 

determinado grupo (os evangélicos), o que nos levou a pensar nosso trabalho a partir da esfera da 

recepção articulada aos aspectos do consumo cultural. Escosteguy e Jacks reforçam o diferencial dos 

Estudos Culturais – a comunicação que vai além do olhar para os meios,  analisando “produção, 

circulação e consumo da cultura midiática. (...) os estudos culturais estão interessados nas relações  

(...)  entre práticas simbólicas e estruturas de poder”. (Idem,  p. 39).  

Sob a ótica dessas autoras, podemos considerar que as pesquisas de recepção, no âmbito 

dos Estudos Culturais, são aquelas que compartem de dois argumentos chaves. Em primeiro lugar, a 

visão de que a mensagem enunciada por uma mídia é passível de várias interpretações e, em segundo 

lugar, o fato de que a audiência é composta por sujeitos ativos capazes de atribuir sentido a 

mensagem comunicada:       

A análise da recepção comparte com os estudos culturais a concepção sobre a 
mensagem dos meios, considerando-a como formas culturais abertas a distintas 
decodificações, e sobre a audiência, definindo-a como composta por agentes de 
produção de sentidos outro lado, tanto quanto a perspectiva dos usos e 
gratificações, a análise de recepção entende os receptores como indivíduos ativos, 
os quais podem fazer muitas coisas com os meios de comunicação – do simples 
consumo a um uso social mais relevante [...] análise da recepção pode ser definida 
como “análise da audiência – com – análise do conteúdo”, o que tem dupla 
natureza, qualitativa e empírica. (Ibidem,  p.  42).  

Escosteguy (1998, p. 92) menciona a relevância dos pensamentos de Hall a partir de seu 

texto Encoding and decoding . Sob o prisma do marxismo dialético,  enxerga a pluralidade no processo 

de recepção. Ainda segundo a autora, Hall (2003) identificou três formas de comunicação ou 

posições hipotéticas de interpretação da mensagem midiática:  

(...) uma posição “dominante” ou “preferencial” quando o sentido da mensagem é 
decodificado segundo as referências da sua construção; uma posição “negociada” 
quando o sentido da mensagem entra “em negociação” com as condições 
particulares dos receptores; e uma posição de “oposição” quando o receptor 
entende a proposta dominante da mensagem mas a interpreta segundo uma 
estrutura de referência alternativa. (ESCOSTEGUY, 1998, p. 92). 

Entretanto, os receptores movimentam-se entre essas posições, cabendo “ao trabalho 

empírico dizer, em relação a um texto particular e a uma parcela específica da audiência, quais leituras 

estão operando” (HALL, 2003, p. 113). Nem sempre é possível saber o quão persuasiva a mensagem 

será, apesar das ferramentas utilizadas pela produção para garantir certo direcionamento. Nesse 

sentido, cabe considerar as questões de identidade cultural: “todos nós escrevemos e falamos desde 
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um lugar e tempo particulares, desde uma história e uma cultura que são específicas” (p. 116).  Ou 

seja, é preciso considerar o contexto social e histórico no qual os receptores estão inseridos. 

Para abordamos a identidade cultural, faz-se necessário dedicarmos um pouco mais nossa 

atenção ao tema identidade. Afinal, se pensamos em identidade cultural, como vislumbrar as 

identidades individuais? Como aponta Hall (1996), na atualidade, os sujeitos têm identidades 

flexíveis, contraditórias, assumidas de acordo com os diferentes momentos em que vivem. Ela não 

estaria unificada ao redor de um “eu” coeso, sendo a percepção dessa identidade uma construção 

narrativa, uma ficção criada pelo próprio indivíduo em torno do seu ser. As identidades são “uma 

celebração móvel: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2006, p. 13). 

Ao pensarmos na telenovela enquanto produto cultural capaz de alcançar as mais 

diferentes instâncias do tecido social brasileiro, estamos propondo que tal produto possa promover 

também um encontro no qual a tônica seja permeada por tensionamentos e conflitos oriundos de 

valores morais e éticos. 

 Assim, vamos abordar questões que nos auxiliarão a responder ao segundo objetivo 

proposto nesta dissertação – a partir da análise dos discursos morais de pastores e membros de 

igrejas evangélicas,  vamos refletir se a telenovela é capaz de ativar percepções de mundo que 

impactam negativamente na construção da identidade evangélica fora do ambiente da Igreja. Para 

tal, consideramos que: 

A telenovela é entendida como um constructo que ativa na audiência uma 
competência cultural e técnica em função da construção de um repertório comum, 
que passa a ser repertório compartilhado de representações indenitárias, seja sobre 
a realidade social, seja sobre o próprio indivíduo. (LOPES, BORELLI, RESENDE, 
2002, p. 23). 

A ideia é estabelecer conexões entre a flexibilidade das identidades e as possíveis práticas de 

consumo que são representadas nos diferentes momentos da vida cotidiana. Da mesma forma,  nos 

propomos a analisar a questão identitária diante do embate moral entre discursos midiáticos e 

religiosos. E eis, aqui, novamente  a questão do consumo de volta à tona.   

Cabe ampliar nossa análise sobre  identidades, vislumbrando o papel das práticas de 

consumo sobre elas. Trazemos à luz um conceito de García Canclini (1995) ao se referir aos 

cidadãos. Segundo este autor, “na noção de identidade há apenas a ideia do mesmo, enquanto 

reconhecimento é um conceito que integra diretamente a alteridade, que permite uma relação 

dialética do mesmo com o outro. A reivindicação da identidade tem sempre algo violento a respeito 

do outro. Ao contrário, a busca de reconhecimento implica a reciprocidade” (p. 24), papel que cabe à 

negociação. 

Articulando  Hall (2003) com García Canclini (1995), podemos entender a recepção a 
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partir de um cenário no qual as subjetividades passam, portanto, a serem vistas também como 

subjetividades negociadas. Tal abordagem corrobora nossos pressupostos no sentido pensarmos a 

religião e as telenovelas enquanto espaços tensionados pela disputa e negociação de sentidos. Nas 

palavras de Martín-Barbero (2009): 

O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de 
sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse de objetos, pois passa 
ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se 
inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas competências 
culturais. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p.  292). 

Este autor (1997, p. 265), ao analisar a produção televisiva no contexto latino-americano, 

situa que o “campo daquilo que denominamos mediações é constituído pelos dispositivos através dos 

quais a hegemonia transforma por dentro o sentido do trabalho e da vida da comunidade”. Conforme 

postula Baccega (1998), a consciência dessas mediações não costuma estar presente nos sujeitos da 

comunicação, tanto para enunciadores quanto para enunciatários. As pessoas se vêem como isentas e 

imparciais, sem se darem conta das mediações que correm (1998, p. 53).  Sobre a questão 

hegemônica, Baccega  analisa: 

Nada mais é, na verdade, que a visão que se difundiu em uma dada sociedade, 
sendo considerada, por isso, “natural”. Em outras palavras: o condicionamento 
social, a visão monológica do mundo, que interessa à permanência do status quo, é 
tão forte que qualquer possibilidade de crítica, qualquer desvio causa estranheza e 
é repudiado. (BACCEGA, 1998, p. 53). 

É possível observar que os estudiosos latino-americanos manifestam um especial interesse 

pela recepção com uma proposta marcada por um claro questionamento aos estudos da 

communication research, que não vislumbravam o papel ativo dos sujeitos/receptores. Trata-se de 

uma visada que questiona conceitos de uma massa de indivíduos sem vontade própria e sob o 

domínio dos grandes conglomerados midiáticos. 

Com efeito, na obra Comunicação & Recepção, no capitulo denominado “Visão Latino 

Americana”, Escosteguy e Jacks (2005) chamam a atenção para o fato de que em toda a América 

Latina, no final dos anos 1960, firmou-se uma literatura que denunciava o imperialismo norte-

americano e supunha a passividade dos receptores diante dos meios de comunicação de massa. As 

autoras completam dizendo que: 

Em meados dos anos 80, no entanto, essa produção teórica sofre críticas e 
restrições de distintos matizes. A partir daí a pesquisa em comunicação começa a 
revelar nítidos sinais de mudança, decorrentes tanto da reflexão interna ao campo 
da comunicação como das ciências sociais em geral. Além disso, as dinâmicas 
culturais, entre as quais estão os embates gerados pela globalização e suas 
transformações na experiência social, contribuem para a renovação teórica e 
metodológica do campo da comunicação. (ESCOSTEGUY e JACKS, 2005, p. 
52). 

Diante da necessidade de situarmos a esfera da recepção articulada ao consumo midiático, 
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retomaremos aqui oportunamente a visão de Toaldo e Jacks (2013), que se referem ao consumo 

midiático como estudos da ordem da relação mais ampla com os meios de comunicação. As 

mencionadas autoras tratam a presença da comunicação no cotidiano pautando tempos, espaços, 

relações, percepções etc. No caso dos estudos de recepção, trata-se de detalhar aspectos do 

fenômeno midiático na dimensão de seus conteúdos, fechando o foco de observação: 

O que não significa dispensar uma análise do consumo midiático para adentrar nas 
práticas dos receptores. Ambos podem ser realizados sem a complementação do 
outro, pois atendem a questões distintas, mas os estudos de recepção podem se 
valer do consumo midiático como preâmbulo para conhecer as preferências e 
envolvimentos mais profundos do público estudado, para a partir daí investir em 
um estudo de recepção. (TOALDO e JACKS, 2013, p. 8).  

A partir daí, situamos a manifestação de autores que já demonstravam preocupação com 

relação à maneira como a recepção era investigada nos meios acadêmicos e que nos trouxeram novas 

perspectivas. Em meados da década de 1990, Lopes (1996) já manifestava sua preocupação no 

sentido de nos atentarmos para a necessidade de diferentes formas de se investigar os processos de 

recepção, apontando para métodos inovadores emoldurados por projetos multidisciplinares – no 

caso, centrados em estudos sobre a telenovela. Segundo a autora, investigar recepção “exige pensar 

tanto nos espaço da produção como no tempo de consumo, ambos articulados pela cotidianidade 

(usos/consumo/práticas) e pela especificidade dos dispositivos tecnológicos e discursivos (gênero)” 

(p. 4) Ainda para Lopes, a mediação deve ser vista  “como um processo estruturante, que configura e 

reconfigura tanto a interação dos membros da audiência com os meios como a criação por parte 

deles do sentido dessa interação” (p. 5). 

Assim, entendemos como pertinente relacionarmos as telenovelas e seus processos de 

reconhecimentos a partir da perspectiva de imaginário – que por sua vez pode estabelecer vínculos 

de identidade com  o receptor. Ao tratar do imaginário, Laplantine e Trindade (1997) apontam para 

o fato de que a imaginação é uma espécie de ponte para o real e para o que pode acontecer: 

O imaginário não foi derrotado no confronto com a racionalidade das imagens 
massificadas, produzidas para o consumo fácil, encontrando-se presente cada vez 
mais nas fantasias, e projetos, nas idealizações dos indivíduos e em outras 
expressões simbólicas, religiosas ou leigas, que traduzem e constroem as suas 
emoções em um novo contexto imaginativo. (LAPLANTINE e TRINDADE, 
1997, p. 2). 

Outro aspecto importante que devemos considerar ao dar enfoque à telenovela, enquanto 

produto inserido na indústria brasileira, refere-se à perspectiva da hegemonia que a mídia televisiva 

exerce na formação da cultura nacional, especialmente as telenovelas de Rede Globo, que são 

reconhecidamente famosas por alcançar índices altíssimos de audiência20.  

                                                                    
20 Novelas recentes como Avenida Brasil tiveram média de 52 pontos de audiência, com pico de 54. Sua antecessora, Fina 

Estampa obteve 47 pontos com pico de 50. Cada ponto de audiênci no IBOPE representa cerca de 65 mil domicílios. 
Fontes: <http://natv.ig.com.br/index.php/2013/05/17/fim-de-salve-jorge-tem-menor-audiencia-que-avenida-brasil-
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Segundo Hall (2011), “as culturas nacionais são uma forma distintivamente moderna, que 

ganharam espaço antes pertencentes  a povos, tribos, à regiões e religiões: 

As cultura nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 
também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso – um 
modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 
concepção que temos de nós mesmos. As culturas nacionais, ao produzir sentidos 
sobre “a nação”, sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem 
identidades. Esses sentidos estão contidos na nas histórias que são contadas sobre 
a nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que 
dela são construídas. (HALL, 2011, p. 51).  

Para compreender como alguns produtos da indústria cultural conseguem a cumplicidade 

dos diversos públicos que o assistem, Martín-Barbero (1997) aponta para as matrizes culturais, em 

sua historicidade, apresentando-as de forma residual nos formatos industriais atuais. Essas matrizes 

são apropriadas pela cultura dominante e transformadas em discursos públicos, o que facilita 

estabelecer uma relação de cumplicidade entre os discursos hegemônicos e os subalternos. 

 A telenovela, no caso, é um exemplo disso, trazendo o melodrama – gênero que teve 

origem no teatro-popular – para um formato industrial no qual a burguesia é a narradora: 

Na melhor amostra do que possibilitam o cruzamentos entre o imaginário popular 
e o formato industrial: uma narrativa televisiva que representa o maior êxito de 
audiência, dentro e fora da América Latina, de um gênero que catalisa o 
desenvolvimento da indústria audiovisual latino-americana justamente ao mestiçar 
o desenvolvimento tecnológico do meio com os contratempos e anacrônicas 
narrativas que fazem parte da vida cultural desses povos. (MARTÍN-BARBERO, 
2004b, p. 41).  

Ao abordarmos a questão da origem, retomamos novamente este autor (2008, p.16), que 

propõe um mapa das mediações, oferecendo uma possibilidade de compreensão da complexa relação 

que se estabelece entre comunicação, cultura e consumo. Tal mapa nos auxiliará no sentido de 

identificar as possíveis mediações que podem ocorrer nos processos de recepção de telenovelas por 

evangélicos. Um dos eixos desse mapa refere-se a esse processo histórico de apropriação das Matrizes 

Culturais (MC) pelos Formatos Industriais (FI); o outro se refere às Lógicas de Produção (LP) e às 

Competências de Recepção/Consumo (CR), dois momentos da comunicação midiática que estão 

presentes em cada um dos momentos do eixo anterior.  

                                                                                                                                                                                                                   
e-deixa-questoes-em-aberto-mas-consagra-alguns-atores/>;<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/ibope-
reajusta-valor-do-ponto-de-audiencia>. 
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Quadro 3: Mapa de mediações  
Fonte: Martín-Barbero (2009, p. 11)   
 
 

Na relação que o primeiro eixo estabelece com o segundo, quatro mediações ocorrem: “as 

relações entre MC e LP encontram-se mediadas por diferentes regimes de institucionalidades, 

enquanto as relações entre MC e CR estão mediadas por diversas formas de sociabilidade. Entre as 

LP e os FI medeiam as tecnicidades e entre FI e as CR, as ritualidades” (MARTÍN-BARBERO, 2009, 

p. 17).  

A mediação da tecnicidade diz respeito ao modo como a técnica afeta o sensorium, ou seja, o 

modo de perceber e de experimentar dos receptores. Martín-Barbero (2004) relata que a 

antropologia vê, na técnica, um “organizador perceptivo: aquilo que, nas práticas, articula a 

transformação material à inovação discursiva. Com isso, a tecnicidade, mais que os aparelhos, 

remetem ao desenho de novas práticas, e mais que destreza a tecnicidade é competência na 

linguagem” (idem,  p. 235). 

Relembamos que Martín-Barbero (2009) aponta para os encontros do receptor midiático 

com a mensagem televisivas como locais de mediação que auxiliam na compreensão das releituras 

que os indivíduos fazem daquilo que recebem. Tais mediações afetam tanto a produção quanto a 

recepção. Esses locais são: cotidianidade familiar, temporalidade social e competência cultural.  

A cotidianidade familiar é espaço doméstico, local no qual os meios de comunicação 

propõem uma “simulação do contato”. Destacamos aqui o fato da televisão ter a família como 
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unidade básica de audiência. A temporalidade social, engloba a ideia de que o tempo cotidiano dista 

da temporalidade produtiva (que pode ser medida) uma vez que é fragmentado e assentado em 

repetições rotineiras. O terceiro espaço de mediação, a competência cultural, pode ser interpretada 

como conhecimentos adquiridos pelos indivíduos, além da educação formal, por meio da cultura 

étnica, de bairros, enfim, conteúdos adquiridos pelas pessoas das mais variadas formas ao longo de 

suas vidas. É uma “mediação fundamental entre as lógicas do sistema produtivo e as do sistema de 

consumo, entre a do formato e a dos modos de ler, dos usos” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 301).  

Ressaltamos ainda o conceito de macro e micromediações de Orozco Gómez (2001, pg. 40-

47), resumindo que as macromediações são aquelas que ocorrem na relação do indivíduo com outras 

instâncias – caso da escola, igreja, a própria mídia. Já as micromediações ocorrem a partir da 

subjetividade. São as visões do indivíduo do ato de recepção de um produto midiático.  

Levando em consideração nosso estudo, acreditamos que a competência cultural seja o 

aspecto mais pertinente ao considerarmos as diferenças sociais que contemplam nosso trabalho. Na 

visão de Motter (2003), desconsiderar a telenovela e seu protagonismo seria o mesmo que  deixar de 

lado a realidade cultural brasileira: 

A telenovela ocupa um espaço tão ou mais importante que os telejornais na 
programação diária das emissoras, pois se os relatos sobre o mundo satisfazem a 
necessidade de orientação do telespectador para a sua vida prática,  o capitulo 
diário da ficção seriada satisfaz a sua curiosidade com relação ao desdobramento  
da narrativa que se tece diariamente, durante meses num processo de 
produção/diluição da ansiedade. Se o inicio do capitulo acalma a ansiedade 
produzida no dia anterior, o final irá recupera-la para satisfazê-la no dia seguinte 
como hábito. (MOTTER, 2002, p. 22). 

2.2 MELODRAMA E CULTURA POPULAR 

Definir as origens da telenovela é fazer uma viagem no tempo e no espaço (Martín-Barbero, 

2004, p. 23). Sua origem está fincada no teatro popular, mas o melodrama ganha espaço nos anos 

finais do século XVIII, tornando-se efetivamente um gênero. As situações apresentadas eram 

extremas – bons e maus apavoravam ou despertavam ternura. Em seu texto, há muita atenção aos 

efeitos de cena (Porto e Silva, p. 47, 2005). Para este autor, “o melodrama triunfa com sua estrutura 

narrativa imutável: amor, infelicidade, vingança, perseguições como eixo da intriga, triunfo da 

virtude, castigos e recompensas” (idem). O melodrama foi influência direta para os folhetins 

apresentados em série nos jornais (produto de produção tipicamente industrial) – “um conto em 

trânsito de se tornar novela” (Martín-Barbero, 2004, p. 32). Do suporte papel, passou para a 

radiodifusão (radionovelas) e finalmente, migrou para as telas das TVs.  

Lopes (2009, p. 24) defende que “a consolidação da telenovela como gênero mais popular e 
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lucrativo da televisão está fortemente vinculada a um mudança de linguagem por autores brasileiros 

a partir do trabalho acumulado no rádio e no cinema”. As narrativas são marcadas pela disputas entre 

o bem e o mal, o amor e o ódio, traições, golpes e  luta por conquistas na esfera social e econômica. Ao 

observarmos as tramas das telenovelas da Rede Globo, percebemos que estes aspectos são 

trabalhados em dois tipos de produções. Lopes (2009) coloca tais modelos também na discussão 

entre  os realizadores: 

A oposição entre novelas “realistas”, críticas da realidade social, cultural e política 
do país, e novelas “sentimentais”, ou dramalhões feitos para fazer chorar, marcou o 
debate entre os profissionais da telenovela, assim como a literatura sobre o tema a 
opinião da audiência. (LOPES, 2009, p. 14). 

Na visão de Motter (2001, p. 75), “a telenovela constitui um gênero amplo, abrangente, sob 

o qual subclasses de gênero se abrigam e se multiplicam nas combinatórias possíveis autorizadas pelo 

cruzamento de tendências, traços, marcas e influencias diversa”.  

Com suas narrativas,  é um espaço privilegiado de discussões e questionamentos sobre o 

cotidiano.  Na opinião de Lopes (2003, p.30), “a novela tornou-se uma forma de narrativa sobre a 

nação e um modo de participara dessa nação imaginada. Os telespectadores se sentem participantes 

das novelas e mobilizam informações que circulam em torno deles no seu cotidiano”. Podemos 

reforçar este conceito ao citarmos Motter (2004), para quem a telenovela brasileira incorporar 

outros gêneros,  além de trabalhar com elementos da realidade: 

Situada no passado ou no presente, tratando de temas históricos ou puramente 
ficcionais, a telenovela incorpora em sua narrativa, elementos de diversos sistemas 
semióticos e fala do hoje, rearticulando dados da memória coletiva na produção de 
sentidos renovados e se firma como documento histórico, lugar de memória, 
refratando, pela ótica ficcioautoral, um momento do processo de desenvolvimento 
da sociedade brasileira. (MOTTER, 2004, p. 252). 

Refletir sobre telenovelas é colocar-se diante de uma obra que é cultura popular de massa, 

repleta de tramas que abordam questões polêmicas como traições amorosas, homossexualismo, 

assassinatos e golpes financeiros . Temas tabus são abordados e discutidos em melodramas que 

extrapolam a ficção e ganham a realidade, o cotidiano das pessoas, produzindo identificação e sendo 

resignificado pelo universo receptor. 

O melodrama, aponta Borelli (2001), tem a capacidade de realizar operações simbólicas 

que articulam memórias, sonhos, desejos e realizações por meio da narrativa. Resende (2001) 

reconhece, neste sentido, a telenovela como forte expressão da indústria cultural – um produto 

cultural midiático, que compreende tanto uma linguagem estética como também representa uma 

forma de comunicação, em que circulam e são oferecidos modelos de vida, sonhos e ideais.  

Podemos perceber que na telenovela brasileira, o melodrama possui uma estrutura 

aparentemente simples, a qual contrapõe personagens de valores morais opostos, como o duelo entre 

um sujeito sem escrúpulos e outro virtuoso, alterna momentos de extrema tristeza e desespero com 
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outros de serenidade, calma com euforia. As cenas se completam com intersecções entre “estado de 

espírito” dos atores e alternâncias de situações com extrema velocidade. Ao final, a virtude é quase 

sempre vitoriosa e o mal é derrotado. Assim, firma-se uma moralidade que quase sempre é a esperada 

pelo telespectador. Orozco (1992) expõe esta familiaridade entre os gêneros, elucidando a relação 

entre melodrama e tragédia: 

O melodrama nada mais é do que a tragédia popularizada ou, se se prefere, 
corrompida. Essa feliz explicação reafirma o conflito do drama clássico como a 
essência do melodrama, e a estrutura tripartida de começo, desenvolvimento e 
desenlace, como a forma que o relaciona à tragédia. Tal estrutura inicia-se com um 
forte antagonismo seguido por um intenso confronto, ao passo que o desenlace 
homologa o triunfo do bem e castiga o mal. (OROZCO, 1992, p. 31). 

Segundo Thomasseau (1984), os melodramas eram peças encenadas para aqueles que não 

sabiam ler e continham uma função didática e moralizadora. Assim, ao mesmo tempo em que o 

público via no teatro uma forma de entretenimento, era educado e até mesmo persuadido pelo forte 

caráter moralizador contido em suas produções. 

Para Braga (2005), o melodrama incide no meio em que se manifesta como agente 

moralizante, tendo em vista que, através de sua estrutura formal, preconiza os valores sociais vigentes 

e dita modos de vida que serão incorporados à cultura. Assim, atua sobre seu público, articulando os 

valores éticos presentes na sociedade e propondo outros, dentro do moralmente permitido e 

eticamente aceito. A autora completa dizendo que: 

O melodrama é marcado por ser um gênero teatral extremamente popular e é 
voltado para um público heterogêneo, composto por espectadores de todas as 
classes sociais. Podemos atribuir este fenômeno ao contexto em que nasce o 
melodrama. (BRAGA, 2005, p. 3). 

2.3 TELENOVELAS COMO NARRATIVA SOCIAL 

A título de retomada, ressaltamos que Martín-Barbero (2009) coloca três instâncias  

mediadoras:  a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural.  Neste 

sentido, acreditamos que, a telenovela é espaço de conversação dicotômico,  no qual os valores 

podem se manifestar em consonância ou contraditoriamente . É portanto, um espaço de debates das 

práticas sociais.  

 Consideramos a possibilidade de uma sociedade construir seus próprios discursos a partir 

de valores transmitidos por meio de suas narrativas, personagens, tramas e enredos da teleficção. Para 

Lopes (2009), “a novela é tão vista quanto falada, pois seus significativos resultam tanto da narrativa 

audiovisual produzida pela televisão quanto da interminável conversação produzida pelas pessoas”. 

Da mesma forma, a autora coloca o “recurso comunicativo” da telenovela: 

Abordar a telenovela como recurso comunicativo é identificá-la como narrativa na 
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qual conjugam ações pedagógicas tanto implícitas quanto deliberadas que passam 
a institucionalizar-se em políticas de comunicação e cultura do pais. Em outros 
termos, é reconhecer a telenovela como componente de políticas de 
comunicação/cultura que perseguem o desenvolvimento da cidadania e dos 
direitos humanos da sociedade. (LOPES; BORELLI; RESENDE, 2009, p. 32).  

Também destaca o papel da televisão como difusora de informação capaz de chegar a todos 

– sem distinção social, classe ou região – e de partilhar repertórios antes restritos a agências 

socializadoras tradicionais (partido político, família, escola, igreja, ou aparelho estatal). 

 A televisão, afirma a autora, é responsável pela disseminação de propagandas e pela 

orientação do consumo, que, por sua vez, inspira a formação de identidades. Devemos reconhecer a 

sua grande presença na sociedade brasileira, dada sua capacidade de alimentar um “repertório 

comum”: 

(...) por meio do qual, pessoas de classes sociais, gerações, sexo, raça e regiões 
diferentes se posicionam e se reconhecem umas às outras. Longe de promover 
interpretações consensuais, mas, antes, produzir lutas pela interpretação de 
sentidos, esse repertório compartilhado está na base de uma “comunidade 
nacional imaginada” que a televisão, mais do que qualquer outro meio, consegue 
captar, expressar e atualizar permanentemente. (LOPES, 2009, p. 22-23). 

Lopes destaca o “recurso pedagógico da telenovela, ensinando e formando opiniões sobre  

os temas sociais  apresentados na narrativa (Lopes, 2009, p. 33)”. Constata que as telenovelas 

fomentam uma cultura de ecos, na qual tão importante quanto o ritual diário de assistir aos capítulos  

são as  informações e os comentários que circulam sobre essa prática de consumo. Inserimos em 

nossas reflexões o trabalho de Leal (1986), que nos alerta para o fato de que o indivíduo como 

membro de um grupo, participa de valores comuns e escolhe alternativas coerentes com o sistema de 

significados de seu grupo, e reforça: 

Cada grupo tem seu próprio sistema de entendimento, que tem a ver com a 
história deste grupo, que tem na cultura o momento de significação e da 
representação simbólica. O que não implica numa homogeneidade do grupo ou na 
homogeneidade do código simbólico; ele pode, em certa medida, ser diferenciado 
e até contraditório. (LEAL, 1986, p. 20). 

É relevante para este trabalho pensar a telenovela como bem simbólico capaz de agir como 

um balizador sociocultural que integra e organiza a sociedade em suas diferentes faces. Afinal, os 

pastores evangélicos reconhecem tal produto da cultura massiva como ameaça aos valores morais 

presentes em seus discursos – elemento que veremos com mais detalhe em nossa análise dos 

discursos. Para Motter e Jakubaszko, as narrativas teleficionais  ajudam a alimentar a opinião pública 

e a estabelecer consensos (MOTTER e JAKUBASZKO 2001, p. 3).  Os sentidos presentes nas 

narrativas e mensagens, em certa medida, contribuem para o formação de uma identidade coletiva, 

que se organiza pela partilha de valores.  

Encontramos em Lopes (2002) uma explicação que oferece uma espécie de função da 

telenovela como espaço para que os receptores busquem exemplos de conduta e lidem com seus 
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próprios problemas e situações cotidianas: 

A televisão funciona como o outro, a referência na qual é possível espelhar-se, 
buscar modelos e parâmetros para conformar ações, escolhas e condutas; não é o 
outro qualquer, como pessoas, animais ou objetos que se colocam ao alcance 
imediato, com os quais é possível jogar dentro dos limites de regras claras e 
definidas. É o outro cuja intervenção na realidade ora cria, ora destrói modelos. 
(LOPES, 2002, p.192).   

A força de capilaridade da televisão – e especificamente das telenovelas – nos lares 

brasileiros pode ser confirmada segundo os dados do Obitel, que nos mostra que  a TV aberta possui 

96% de penetração no país.  As ficções representaram mais de 19%  das produções. A Rede Globo 

lidera neste quesito, com 65,7% dos títulos (p. 140).  Ressaltamos ainda que o prime time  (horário 

nobre) foi dominado pelas telenovelas – dez produções, sendo seis delas da Globo: Aquele beijo, 

Cheias de charme, Guerra dos Sexos, Fina Estampa, Avenida Brasil e Salve Jorge   (LOPES, 

MUNGIOLI, 2013, p. 132;144).  

Ao recorrermos à publicação do Obitel (2013) em busca de material que pudesse 

corroborar com os argumentos da relevância da telenovela  para sociedade brasileira e do 

protagonismo da Rede Globo, nos deparamos com a seguinte informação: 

(...) o que de mais interessante ocorreu no cenário da ficção televisiva no país, em 
2012, talvez seja o fato de que 100% dos títulos de estreia terem sido produções 
nacionais e que não tenha havido nenhuma produção importada. No geral, as 
emissoras de televisão brasileiras investiram em formatos ficcionais tradicionais, 
mantendo a telenovela como seu principal representante.. (IDEM, p. 140). 

Em nosso entendimento, o slogan da emissora – Máquina de realidade e sonhos que 

movimenta o dia-a-dia de milhões de brasileiros – traduz tanto a capilaridade da sua presença quanto a 

proposta de combinar em sua programação o ficcional e o fato real (caso do telejornalismo, por 

exemplo).  Um slogan que por si só mescla ficção e realidade, assim como ocorre nas telenovelas.   

 

                                                               
 
Figura 4: Cabeçalho do Portal Institucional da Rede Globo 
Fonte: Globo.com, 2013 
  

Trata-se de uma grande máquina de elaborar sonhos e apresentar – e também representar – 

a realidade. Em busca de informações sobre a estrutura da empresa responsável pela produção das 

telenovelas, encontramos no site da emissora: 

A Central Globo de Produção (CGP) foi inaugurada em outubro de 1995 e hoje é o 
maior centro de produção da América Latina, com infraestrutura, tecnologia e 
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processos de produção para atender a todas as necessidades na realização dos 
programas de entretenimento da TV Globo. Ocupa 1,65 milhão de metros 
quadrados em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio (sendo 137 mil metros quadrados de 
área construída), com três cidades cenográficas totalizando 160 mil metros 
quadrados. São 32 unidades portáteis de produção para gravação das cenas; salas de 
controle de estúdio, com 26 câmeras; um prédio de arquivo de fitas automatizado e 
robotizado, com 250 mil cópias; dez estúdios acusticamente tratados, com 8 mil 
metros quadrados, e avançados recursos de iluminação. Os quatro estúdios 
dedicados à produção de novelas já disponibilizam tecnologia para gravação HDTV. 
Em 2006, foram construídos, em área planteada, 60 mil m² de cenários e montados 
770 mil m². No mesmo período, foram construídos 86 mil m² de cidades 
cenográficas. (Globo, 2013).  

Trazemos então a argumentação de Rocha, que nos chama a atenção para o fascínio da  

Indústria Cultural e das mensagens que por ela transitam: “O universo de especulações simbólicas 

que a comunicação de massa projeta é, provavelmente, a mais formidável máquina de criação do 

imaginário coletivo de nosso tempo (ROCHA, 1995, p. 24). 

Para finalizar este capitulo e com intuito de situar a telenovela enquanto produção cultural 

de importância relevante para as práticas sociais, citamos as reflexões de Baccega e Tondato (2013) : 

Por meio da telenovela, o homem pode desenvolver novas sensibilidades que o 
ajudem a interpretar o social e a realidade na qual está inserido, bem como a 
organizar sua própria vida. Ela possibilita, portanto, que experiências “reais” sejam 
vividas, nos permitindo dizer que a telenovela, assim como muitas outras obras - é 
uma ficção real. Uma afirmação que apesar de contraditória, acreditamos consiga 
resumir o modo a partir do qual pensamos esse produto midiático. (BACCEGA e 
TONDATO, 2013, p. 153). 

2.4 RESUMO DO CAPÍTULO  

Este segundo capítulo que acabamos de apresentar nos ofereceu uma visão das bases 

epistemológicas com as quais nos apoiamos no sentido de situar a telenovela no cenário nacional, 

bem como enxergar suas possibilidades de mediação. Ao longo desta dissertação, temos a intenção de 

conhecer os possíveis conflitos e tensionamentos existentes nas relações de valores entre esta 

produção de ficção seriada e o universo evangélico estudado. A certeza de que estamos tratando de 

um objeto imperioso, ou seja, um objeto que se imporá de forma ordenada e argumentativa numa 

ordem de discussão, nos leva a crer que o mesmo estará presente em todos os próximos capítulos 

desta dissertação, ou seja, tanto as telenovelas da Rede Globo quanto a representação da doutrina 

evangélica presentes neste trabalho serão, a partir de agora, tratados de maneira que possam nos 

orientar no sentido de apontar como se dão tais processos de recepção.  

A partir de tal feita, daremos início ao terceiro capítulo que, sob a denominação: 

Aproximações à doutrina evangélica nos colocará diante de alguns esclarecimentos quanto aos 
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aspectos comportamentais e históricos que diferenciam congregações pentecostais e 

neopentecostais. 
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CAPÍTULO 3 – APROXIMAÇÕES À DOUTRINA EVANGÉLICA: CONTEXTUALIZAÇÃO 

HISTÓRICA E OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

3.1 HISTORICIDADE: PENTECOSTAIS E NEOPENTECOSTAIS 

Entender a evolução histórica e o avanço das igrejas evangélicas no Brasil não é tarefa das 

mais fáceis e a sua realização não se enquadra na proposta desta dissertação. No entanto, para a 

consecução do presente trabalho, faz-se necessário situar, ainda que de maneira sucinta, algumas 

informações relevantes sobre esta o universo evangélico no Brasil e suas as ramificações pentecostais 

e neopentecostais. 

O pentecostalismo tem ampla gama teológica. Sua fundamentação é o batismo e posterior 

conversão. Baseado no Pentecostes, narrado na Bíblia como o momento em que o Espírito Santo 

desce sobre os apóstolos de Jesus Cristo, o Pentecostes também é uma comemoração relacionada à 

colheita judaica e à entrega dos Dez Mandamentos de Deus a Moisés no Monte Sinai. Para os judeus, 

o Pentecostes era a segunda das três grandes festas anuais a que todo o povo devia comparecer. Foi 

denominada Pentecostes porque era observada no quinquagésimo dia depois do segundo dia da 

Páscoa. A festa do Pentecostes era ainda conhecida como a festa das semanas, porque datava de sete 

semanas depois da Páscoa. Igualmente era denominava festa das primícias. 

Para os pentecostais, o batismo está relacionado à missão evangelizadora. No Brasil, a 

primeira igreja pentecostal data de 1882 e foi denominada Primeira Igreja Batista da Bahia. O 

Pentecostalismo tem origem no protestantismo histórico, embora seja distinto deste por acreditar 

na atualidade do dom de falar em línguas desconhecidas, além de crer na cura e em milagres. O 

Pentecostalismo clássico origina-se nos Estados Unidos., no início do século XX.  Sua presença no 

Brasil é relatada por Mariano: 

O pentecostalismo clássico abrange as igrejas pioneiras: Congregação Cristã no 
Brasil e Assembléia21 de Deus. A Congregação Cristã foi fundada por um italiano em 
1910, na capital paulista, e a Assembléia de Deus, por dois suecos, em Belém do 
Pará, em 1911. Embora europeus, os três missionários converteram-se ao 
pentecostalismo nos Estados Unidos, de onde vieram para evangelizar o Brasil. De 
início, na condição de grupos religiosos minoritários em terreno "hostil", ambas as 
igrejas caracterizaram-se pelo anticatolicismo, por radical sectarismo e ascetismo de 
rejeição do mundo. No plano teológico, enfatizaram o dom de línguas (glossolalia), 
seguindo a ênfase doutrinária primitiva dessa religião. A Congregação Cristã, além 
de permanecer completamente isolada das demais igrejas e organizações 
pentecostais, manteve-se mais apegada a certos traços sectários, enquanto a 
Assembléia de Deus mostrou, sobretudo nas duas últimas décadas, maior disposição 

                                                                    
21 Embora o Novo Acordo Ortográfico retire o acento da palavra assembleia, optamos por mantê-lo no caso da 

Assembléia de Deus, por se tratar de nome da igreja.  
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para adaptar-se a mudanças em processo no pentecostalismo e na sociedade 
brasileira.  (MARIANO, 2004, p. 123).    

O neopentecostalismo é o resultado da transformação e readaptação das igrejas 

pentecostais que vieram à tona no final dos anos 1970. Assim, os neopentecostais formaram um 

grupo coexistente com os pentecostais, mas com uma identidade distinta. Como nos esclarece 

Mariano (1995), 

O neopentecostalismo abriga apenas uma parcela das igrejas pentecostais formadas 
nos últimos vinte e cinco anos. Infere-se disso que o movimento pentecostal é bem 
mais complexo e abrangente do que as correntes cujos contornos delineamos. Isso 
remete, ainda, para a eventual existência de outras vertentes menores e menos 
visíveis em seu interior. Quanto ao futuro pentecostal, a virtual ocorrência de 
transformações para muito além das já realizadas nesse campo religioso, tanto faz se 
decorrentes de importações teológicas, de sincretismos, de idiossincrasias de novas 
lideranças e de cismas institucionais, corresponderia à formação de novas correntes 
pentecostais e, portanto, implicaria a formulação de novos tipos ideais para 
classificá-las. (MARIANO, 1995, p. 37-38) 

Segundo o Pastor Edson de Souza, no site da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, as 

igrejas neopentecostais atuam com sistema de centralização do poder em seu líder. Com uma gama 

tão ampla de unidades, Mariano vem em nosso auxílio para distinguir correntes teológicas: 

Na América Latina, o termo evangélico abrange as igrejas protestantes históricas 
(Luterana, Presbiteriana, Congregacional, Anglicana, Metodista, Batista, 
Adventista), as pentecostais (Congregação Cristã no Brasil, Assembléia de Deus, 
Evangelho Quadrangular, Brasil Para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção etc.) e as 
neopentecostais (Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, 
Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra etc.). (MARIANO, 2004, p. 134).    

Vale destacar que  Igreja Universal do Reino de Deus foi a fundada por Edir Macedo, em 

1977. O Pastor Edson de Souza, ainda no site da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, nos conta 

que: 

O neopentecostalismo tem início na segunda metade dos anos 70. São igrejas 
fundadas por brasileiros que, influenciados por movimentos norte-americanos, 
começaram suas denominações com características diferentes das duas vertentes 
anteriores. A Igreja Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, 
Comunidade Sara Nossa Terra e a Renascer em Cristo estão entre as principais. As 
igrejas neopentecostais utilizam intensamente da mídia eletrônica para propagar seu 
movimento, funcionam como empresas e pregam a Teologia da Prosperidade22. O 
Neopentecostalismo constitui a vertente pentecostal mais influente e a que mais 
cresce hoje no Brasil. (SOUZA, 2013, site IPRB). 

 Da mesma forma, merece nossa atenção o uso que se fez, ao longo da história, dos 

meios de comunicação de massa para propagar a fé pentecostal.  Na dissertação denominada 

                                                                    
22  Linha religiosa que defende que a prosperidade e crescimento financeiro é o desejo divino para os fiéis. Postula ainda 

que as doações para a igreja favorecem o crescimento pessoal.  
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Imprensa protestante na primeira república: evangelismo, informação e produção cultural. O jornal Batista 

(1901-1922), Adamovicz mostra a utilização do jornal como maneira de propagar os ideais da fé 

pentecostal. Ganhar espaço em uma sociedade majoritariamente católica era um dos principais 

objetivos. Utilizar a Bíblia como principal ferramenta de propagação da fé era um dos pilares da 

construção identitária desse grupo religioso.  (ADAMOVICZ,  2008, p. 397).  Assim, verificamos  um 

legado de utilização dos meios massivos  a favor da religião. O uso da televisão, como é o caso de Edir 

Macedo, só veio amplificar ainda mais esse discurso na sociedade.   

3.2 SAÍDAS A CAMPO: OBSERVANDO PARA ENTENDER 

Conforme descrito anteriormente, no Capítulo 1, a observação participante constitui a 

primeira etapa empírica da proposta metodológica de nosso trabalho de campo. Descreveremos, a 

seguir, o importante processo realizado que nos permitiu vivenciar a experiência evangélica em seu 

momento mais intenso – o culto. Nesse sentido, visitamos cinco congregações evangélicas 

(pentecostais e neopentecostais). Acreditamos que tal experiência ofereceu instantes privilegiados 

de observação, fundamentais para a construção da dissertação.     

 

 

  
 

QUADRO DE VISITAS A CULTOS/IGREJAS 
 

DATA NOME LINHA ENDEREÇO 

17/06/2012 Igreja Internacional da Graça de 
Deus Neopentecostal Rua Rui Amaral Lemos 

24/03/2013 Igreja do Evangelho 
Quadrangular Pentecostal Av. Heitor Antônio 

Eiras Garcia 

21/04/2013 Deus é Amor Pentecostal Rua Horácio José da 
Silva  

28/04/2013 Igreja Internacional da Graça de 
Deus Neopentecostal Rua Rui Amaral Lemos 

26/05/2013 Igreja Universal do Reino de 
Deus Neopentecostal Av. Nossa Senhora Da 

Assunção 

Quadro 4: Quadro de visitas aos cultos 
Fonte: Elaboração própria 
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3.2.1 Visita à Igreja Internacional da Graça de Deus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Fabrizzio, pastor Roberto e pastora Josiane 

Fonte: Foto tirada durante a visita ao culto da Igreja Internacional da Graça de Deus no dia 17/06/2012 
 
 
 

Nossa primeira ida a campo aconteceu em 17 de junho de 2012, na Igreja Internacional da 

Graça de Deus,  pertencente à ordem neopentecostal. Assim como todas as outras visitas realizadas, 

tal experiência foi vivenciada em um domingo pela manhã, horário no qual os cultos evangélicos são 

mais freqüentados pelos fiéis. A chegada ao local ocorreu às 7h30. Conforme mostramos nas figuras 5 

e 6, podemos perceber que a Igreja, além de estar em um bairro carente da zona oeste de São Paulo, 

está fisicamente instalada em um ambiente bem pequeno, para ser mais preciso em uma garagem 

adaptada que é capaz de abrigar internamente no máximo, trinta e duas pessoas. Apesar do inverno, o 

dia estava quente e a igreja possuía apenas dois ventiladores de teto, que davam conta de resfriar o 

clima do espaço, compartilhado entre mim e mais quatro pessoas acompanhantes do culto naquela 

manhã. É interessante observar que, sendo domingo o dia em que predominantemente o culto é mais 

cheio, a igreja vazia representa um fracasso na dinâmica do culto.  

  A atividade começou com palavras proferidas pela pastora Josiane, que pediu para que 

ficássemos com os olhos fechados enquanto ela falava. Além de ler passagens do livro localizado em 

seu púlpito (acredito que era a Bíblia ou uma obra com textos evangélicos), a pastora relacionava as 

passagens lidas com momentos de dificuldade que vivemos em nosso dia a dia; explicava, nesse 

contexto, a importância da fé para a superação de tais obstáculos. 

A tônica da pregação estava sempre relacionada à suplantar dificuldades – econômicas e 

pessoais – e, neste contexto, sobre a importância de se viver em consonância com os preceito morais 

da ordem evangélica. O culto seguiu com músicas e cantos. Os quatro fiéis presentes conheciam as 

letras e cantavam em voz alta. A despeito de não ter o menor conhecimento das letras, de qualquer 

maneira, com o objetivo de interagir e participar, mantive meus olhos parcialmente fechados e as 
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mãos erguidas. As pregações seguiram. O conteúdo das mesmas versaram sobre a importância dos 

valores morais e de se viver com fé em Cristo. Novamente, foram lidas passagens de textos bíblicos, 

Em um segundo momento, o pastor Roberto chamou a atenção para a importância da assiduidade,  

da frequência dos fiéis aos cultos e da necessidade de se trazer jovens para a igreja.  

O encerramento aconteceu com uma pregação mais fervorosa do dia. Os fiéis também 

pareciam mais envolvidos emocionalmente, pois enquanto a pastora orava, todos acompanhavam as 

preces falando em voz alta palavras que eu não pude identificar. O encerramento foi concluído com 

um lembrete de que estavam se aproximando da data de pagamento do aluguel da igreja e que teriam 

alguma dificuldade para realizá-lo, razão pela qual foi feito um pedido mais substancial sobre o 

dízimo, que deveria ser depositado em uma sacolinha. No final do culto, os pastores fizeram uma 

espécie de atendimento individual a cada um dos fiéis. Cada um falou de suas aflições e angústias. 

Todos foram aconselhados sobre como deveriam agir diante das situações que os afligiam.  

 

 
        Figura 6: Acompanhando o culto na Internacional da Graça de Deus 

Fonte: Foto tirada na visita ao culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 
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3.2.2 Visita à Igreja Do Evangelho Quadrangular 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 
Figura 7: Foto da fachada da Igreja do Evangelho Quadrangular 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 24/03/2013 

 

Nossa segunda ida a campo aconteceu no dia 24 de março de 2013, na Igreja Quadrangular 

pertencente à ordem neopentecostal, localizada também no distrito do Butantã, no bairro Vila 

Polopoli. Cheguei atrasado, por volta das 8h20. A igreja estava lotada, mas não havia ninguém do 

lado de fora. Inicialmente, o que mais chamou a atenção foi o barulho. Depois, quando entrei, 

percebi que era uma banda tocando em um volume extremamente alto, o que poderia ser chamado 

de “Pop Rock do Senhor”. Estavam todos em pé, cantando e batendo palmas e alguns fiéis até 

esboçavam uns passos, em um baile insipiente. 

Logo em seguida, o pastor subiu ao altar e também iniciou a sua pregação, com uma música 

ao fundo. Essa, porém, era mais lenta e dramática, evocando sentimentos de tristeza, sofrimento e  

busca incessante pela vitória com a ajuda do Senhor. 

 Durante o culto, trabalhavam cerca de seis obreiros – uma espécie de monitores que 

auxiliam o pastor na dinâmica do culto, organizando filas, atendendo pessoas e recolhendo o 

dinheiro do dízimo. Eles ficavam atrás com os braços erguidos e gritando (algo que também não 

poderia ser identificado), enquanto o pastor também gritava: “nós não aceitamos a derrota, nós não 

aceitamos a miséria! Porque nós cremos em Deus, as coisas sairão das páginas da Bíblia e vão se 

materializar em nossas vidas”. Enquanto proferia tais palavras, alguns fiéis gritavam “aleluia”. O culto 

seguiu e ficou clara a importância da musicalidade, muito presente na dinâmica daquele culto, pois 

até mesmo quando o pastor pregava, a banda que estava ao lado do altar tocava uma espécie de trilha 
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incidental.  

A pregação seguia e as músicas continuavam, mas o que ficou evidente nesta visita foi a 

exaltação da busca pela vitória, a valorização do sucesso financeiro e da felicidade no ambiente 

familiar – o que, na palavra do pastor, só seria possível se os presentes tivessem suas vidas entregues 

ao Senhor. Ele repetia: a felicidade a as conquista na vida material dependiam da entrega, da fé à 

palavra de Deus (Bíblia). Em um determinado momento, os fiéis subiam ao palco para dar 

testemunhos de suas vidas. Todos os relatos tinham algo em comum: os valores atribuídos às 

conquistas estavam relacionados ao consumo de bens materiais, como carros, casas, empregos, 

faculdades etc. Não havia pudor em relacionar as conquista materiais com a fé. Com efeito, ficou 

evidente que aqueles fiéis vinculavam uma coisa à outra. 

 

3.2.3 Visita à Igreja Deus é Amor 

 
Figura 8: Foto da fachada da Igreja Deus é Amor 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 21/04/2013 
  

A terceira saída aconteceu em 21 de abril de 2013, quando visitei a Igreja pentecostal Deus 

é Amor. Trata-se de uma Igreja localizada em frente à favela conhecida como Nossa Senhora da 

Assunção, próxima ao Jardim Bonfiglioli. A visita mostrou-se a experiência mais marcante. Em 

primeiro lugar, pelo receio de ir a um local com possibilidades de inospitalidade, mesmo sendo 

levado por alguém da comunidade em questão. Em segundo, por saber que se tratava de uma igreja 

extremamente rigorosa, que costuma demonstrar sua força utilizando performances impactantes. De 

fato, devo mencionar que prévio a esta visita aqui relatada – como parte de uma pequena pesquisa 

anterior, realizada para a conclusão da disciplina da grade curricular do Programa de Mestrado em 
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“Comunicação e Práticas de Consumo” da ESPM –, havia visitado a matriz da Igreja Deus é Amor, 

razão pela qual já sabia o que poderia encontrar.  

Apesar da intensidade do culto dessa congregação, guardadas as devidas proporções, 

podemos dizer que se mantém a mesma sistemática de pregação e de ritual dos cultos anteriormente 

relatados. Logo que cheguei, primeiro fiquei um pouco afastado, em uma espécie de quintal que 

havia na frente da igreja. Neste momento, olhei para dentro e vi uma senhora com cerca de uns 

cinquenta anos ajoelhada, com a cabeça encostada em um pilar arredondado (algo estrutural, da 

edificação da igreja) rezando sozinha, em tom de desespero; as preces eram feitas em voz muito alta e 

a mencionada senhora chorava copiosamente. Infelizmente, não foi permitido que eu realizasse nem 

fotos nem filmagens no interior da igreja.  

Os cultos da Igreja Deus é Amor são marcados pela realização de curas instantâneas. Cegos 

dizem recuperar a visão. Pessoas com limitações de mobilidade abandonam muletas, cadeiras de 

rodas. Exames médicos são apresentados como prova da recuperação total de uma doença incurável. 

Na visita, todas essas curas foram apresentadas indiretamente, por meio de testemunhais. Não 

presenciei nenhuma cura in situ. No entanto, vi um ato de exorcismo.  

Toda a pregação da palavra de Deus é feita em voz muito alta. A cada grito do pastor 

seguem outros dos fiéis, como um coro de respostas instantâneas. Músicas de cunho religioso são 

executadas. O conteúdo das pregações versam sobre orientações de ordem moral, de como o fiel 

conseguirá ter uma vida virtuosa seguindo a doutrina evangélica. Indubitavelmente, há uma 

teatralidade, uma dramatização extrema como estratégia comunicacional. 

As obreiras usavam um avental cor de rosa. Os obreiros vestiam ternos. As roupas revelavam  

grande humildade. Em um determinado momento, alguém manifestou um aparente desconforto 

físico e, em poucos instantes, foi acudido pelos obreiros. Quanto o pastor gritava “sai pra lá em nome 

de Jesus”, os fiéis ecoavam gritos de “queima ele”. No final do culto, o dizimo de 10% dos salários dos 

fiéis foi pedido. Curiosamente, o pastor demonstrava saber quais eram os fiéis que já estavam há certo 

tempo sem pagar e, em consequência, alertava-os para a obrigatoriedade do mesmo.  
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3.2.4 Segunda visita à Igreja Internacional da Graça de Deus23 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Fachada da Internacional da Graça de Deus. 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 17/06/1012 
 

A quarta saída a campo foi uma nova visita à neopentecostal Internacional da Graça de 

Deus e aconteceu no dia 28 de abril de 2013. Trata-se de uma segunda visita, uma vez que o Pastor 

nos fez um convite para participar de um evento que reuniria jovens das comunidades próximas. 

Aparentemente, era uma atividade com comidas e bebidas (refrigerantes e sucos, barraquinhas de 

cachorro quente, pipoca e doces) que contaria com bandas de rap e reggae24. O evento aconteceu do 

lado de fora da Igreja, pois mesmo sem muitas pessoas (cerca de setenta) o interior da igreja não seria 

capaz de comportar esse número de participantes. 

A impressão que tive, após atenta observação, era de que essa Igreja, além de realizar 

eventos para angariar mais fiéis, possuía uma – pelo menos aparentemente – preocupação com os 

aspectos sociais da comunidade a qual pertence, no que diz respeito ao consumo de álcool e drogas 

por jovens e adultos. O pastor abordava sempre as crianças e seus pais, conversando com eles sobre a 

importância de se manter longe “das coisas do mundo” e perto da igreja, perto da palavra do Senhor.  

Neste dia, não tivemos a oportunidade de assistir ao culto, mas foi muito interessante notar o 

comportamento dos presentes. Todas possuíam a mesma maneira de se vestir, de falar. Havia uma 

                                                                    
23 Esta visita aconteceu na mesma igreja cujo relato está retratado no ítem 3.2.1. 
 
24 Ritmos musicais. O rap surgiu nas décadas finais do século XX nos Estados Unidos. Já o reggae originou-se nos anos 

1970, na Jamaica. Ambos são bastante apreciados pelos jovens. 
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aparente preocupação com a vida do outro ou de como estavam os filhos e família. Aquele evento 

representava um espaço de encontro, de socialização em uma localidade da periferia da cidade de 

São Paulo que conta com poucos espaços para socialização. Havia poucos homens adultos. O 

público, em geral, era composto em sua maioria por mulheres. Havia também um considerável 

número de crianças e, em menor quantidade, adolescentes.  

  

3.2.5 Visita à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

 
Figura 10: Fachada da Universal de Reino de Deus 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 26/05/2013 

 

A quinta e última visita foi realizada na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), no dia 

26 de maio de 2013. Apesar de ser a maior de todas as igrejas visitadas, tive a nítida impressão de que 

todos os fiéis estavam de certa forma incomodados ou intrigados com a minha presença – o que 

representou uma clara barreira para o processo de observação proposto. Tive a sensação de que 

todas as pessoas presentes se conheciam e se cumprimentavam falando algo do tipo “a paz do 

senhor”. Todos se tratavam por “irmão/irmã”, algo que não constatei nas visitas realizadas às outras 

igrejas. 

O incômodo que senti foi grande. Cheguei antes do culto começar e isso me deixou meio 

sem rumo, deslocado – como se fosse um forasteiro. Alguns fiéis me olhavam e, de algum modo, 

sabiam que eu não era dali. Receio que o fato de eu não estar trajando terno e gravata como os demais 

pode ter colaborado para esse estranhamento. 

No entanto, acredito que este foi a visita mais produtiva no sentido de entender a doutrina 

evangélica. Isso porque o culto tem uma dinâmica aparentemente mais formal e menos “espetacular” 

que os presenciados nas anteriores visitas. Na IURD, quando o pastor entra em cena, todos se 

levantam e ele pede licença para falar e ler em nome do Senhor. Posto isso, pede aos fiéis que se 
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sentem.  

Somente após essa entrada em cena começa de fato a pregação. Inicialmente, com uma 

música que todos cantam. Em seguida, é feita a leitura da palavra (Bíblia). A leitura é intercalada com 

exemplos cotidianos, ou seja, o pastor relaciona de maneira bastante didática o que Deus diz com 

uma espécie de interpretação do que está acontecendo de bom ou de ruim na vida das pessoas. A 

inveja, a injustiça, as enfermidades e as contas atrasadas são atribuídas ao demônio, que habita a alma 

dos fiéis ali presentes. Se você está endividado, passando fome e sem perspectivas, segundo o exposto 

nesse culto, é porque a sua vida não está conectada a Deus.  

Constatamos, durante a nossa participação nesse culto, que existe, por parte do pastor, não 

apenas uma clara atribuição de valores às coisas do mundo que são certas ou erradas, do que 

representa o bem ou o mal no comportamento dos fiéis mas, principalmente, percebemos que ele 

adota frases que indicam o caminho de uma vida que vale a pena ser vivida.  Caminho esse que passa 

por colocar em prática os ensinamentos dos pastores. Foi interessante notar que, ao mesmo tempo 

em que os pastores procuravam, de certa maneira, oferecer soluções para as angústias e sofrimento 

das pessoas que não estavam com suas vidas entregues a Jesus, existiam também certa resistência a 

uma vida confortável, ou seja, ao luxo exagerado ou ao consumo material, em sentido amplo. O luxo 

ou a riqueza poderiam representar o demônio. Este se manifestaria nas bebidas, sexo e outros 

“vícios”. Tal discurso nos deixou com certa interrogação sobre qual seria a maneira correta de se 

viver, de se encontrar essa linha tênue entre o pouco – algo que não se possa viver com dignidade – e 

o excesso.    

A visita foi produtiva no sentido de nos orientar que em certa medida existe por parte do 

pastor, aqui vistos como um “tirano da fé”, uma clara imposição de sentidos, apontando modos de 

como a vida deve ser vivida e, que por sua vez, estão ligados à virtude moral.  

O momento de se pedir o dízimo não é de maneira nenhuma discreto. Com efeito, é 

realizado explicitamente: o pastor faz o pedido sem pudor, associando a concessão das graças, a 

vitória inevitável e o caminho livre do demônio em troca do dinheiro que está no bolso do fiel. 

Dinheiro que, segundo o próprio pastor, não pertence ao fiel. O momento de se pedir o dízimo, na 

IURD, é singular, uma vez que o culto em si faz uma pausa e o pastor acompanha e sabe qual o fiel foi 

mais generoso ou menos generoso. As reações dos fiéis, por sua vez, também são singulares. Estes não 

parecem constrangidos, mas sim realizados e felizes quando são assinalados como “bons 

contribuintes”.      

Faz-se pertinente citarmos, nesse contexto, um trecho do livro A vida que vale a pena ser 

vivida, de Barros e Meucci (2010). Nele, os mencionados autores colocam o divino como uma 

harmonia entre as coisas do mundo. Uma ordem. Uma complementaridade funcional: 
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Portanto, nada tem a ver com um papai do Céu. Que quer isso ou aquilo para seus 
filhos. Que se zanga e castiga. Que alegra e premia. Quando o discurso de Cristo 
começa a ser apresentado e representado por seus seguidores, reconstruído e 
ressignificado pelas pessoas, podemos supor muitos diálogos entre cristãos e não 
cristãos. [...]. Estas conversas punham frente a frente distintas concepções de Deus, 
ou do divino, bem como as distintas formas de nos relacionarmos com ele. (Barros e 
Meucci, 2010, p. 98).  

 

3.8 RESUMO DO CAPÍTULO 

O capítulo que acabamos de apresentar, além de nos subsidiar com noções de historicidade 

sobre as ordens religiosas as quais pertencem nosso objeto pesquisado (pentecostais e 

neopentecostais), tinha  também o objetivo de proporcionar uma experiência que contemplasse a 

vivência de ser evangélico no sentido mais real da palavra. A proposta inicial era que esta etapa nos 

oferecesse subsídios para conhecer as dinâmicas dos cultos e, consequentemente, obtivéssemos 

informações sobre as práticas que envolvem as ritualidades.  

Podemos afirmar, a esta altura de nossa dissertação, que tal etapa superou nossas 

expectativas. A observação participante, além de nos oferecer conhecimento sobre as dinâmicas e 

rituais dos cultos evangélicos e suas práticas sociais, foi também uma experiência enriquecedora no 

que diz respeito à observação do indivíduo, ou seja, sua maneira de vestir, de falar, de cumprimentar 

as pessoas, de estar ao lado do marido/esposa e filhos durante os cultos e fazer questão de apresentá-

los aos outros membros da igreja como se fossem um troféu, uma vitória em estar com a família ao 

lado, orando, partilhando valores, enfim,  congregando.  

Em outra via, consideramos que tal etapa contribuiu no sentido de entender quais são os 

valores considerados como importantes para este universo de pessoas. Refletimos sobre como eles 

poderiam ser determinantes para entender o consumo de telenovelas da Rede Globo por parte deste 

público. Para tanto, daremos início ao próximo capítulo, apresentando um mergulho nas práticas 

discursivas, tanto dos pastores quanto dos fiéis. 
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CAPÍTULO 4 – MORALISMOS E MORALIDADES SOBRE A TELENOVELA: AS VISÕES E 

OS DISCURSOS DOS PASTORES 

Este capítulo apresentará as análises das entrevistas realizadas com os pastores das Igrejas 

selecionadas, conforme descrito anteriormente (Capítulo 1). As transcrições completas das mesmas 

encontram-se em CD ROM adicional (ANEXO II). Nosso objetivo é identificar, a partir destes 

discursos, alguns dos processos de possíveis imposições de sentidos dos pastores em relação aos fiéis 

no tocante ao consumo de telenovelas da Rede Globo. Interessa-nos abordar aspectos ideológicos 

presentes em tal processo, além de apontarmos as possíveis tensões presentes nas relações entre os 

gabaritos existenciais e as pautas de conduta sugeridas por pastores aos fiéis e os conteúdos presentes 

nas telenovelas da Rede Globo. Dessa forma, pretendemos entender possíveis conflitos entre os 

princípios éticos que permeiam os discursos dos pastores entrevistados e os valores morais presentes 

nas telenovelas da Rede Globo.  

Interessa-nos entender os discursos morais dos pastores ao abordarem o consumo de 

telenovela pelos seus respectivos fiéis no seu âmbito privado de “televidência” (OROZCO, 2002).  

Para melhor compreensão destas relações, faz-se necessário entender a importância da 

televisão como lugar no qual se pode construir a vida cotidiana, ou seja, como o encontro dos 

sujeitos com a televisão que os transforma no que Orozco denomina “sujeito audiência”.  

O autor nos diz que a multiplicidade de representações e reconfigurações sociais, políticas e 

culturais que emergem de um ecossistema comunicativo são cada vez mais amplas. A partir do lugar 

das mediações estabelecidas pelos “televidentes”, reconfigurações fazem com que tanto o estar como 

o reconhecer-se audiência transforme a construção da identidade dos indivíduos, suas interações 

sociais e vínculos espaço-temporais .  

Portanto, cabe aqui situar os estudos de mediação sob a ótica das macro e micro mediações, 

conforme proposto por Orozco (idem). Desse modo, consideraremos como macromediação o 

encontro dos fiéis com os pastores no lugar público “Igreja/congregação” e, como micromediações, 

aquelas realizadas pelo sujeito em seu lar, ao assistir à televisão. 

Para iniciarmos nossas reflexões sobre as abordagens de Orozco, bem como relacioná-las 

com nosso objeto, cabe aqui situar o entendimento deste autor sobre mediações:  

Entender el juego actual de la mediación supone entonces como punto de partida 
abandorans la idea de que las mediaciones vienen solo de los medios y que son en 
cierta manera su extensión. Las mediaciones hay que entenderlas como procesos 
estructurantes proveinientes de diversas fuentes, que inciden en los procesos de 
comunicación y conforman las interacciones comunicativas de los actores sociales. 
(OROZCO, 2002, p. 26). 

Outra importante contribuição se faz necessária para compreender as abordagens de 

Orozco  – a definição do ser sujeito-audiência. O mencionado autor toma como ponto de partida as 
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múltiplas mediações estabelecidas no processo de assistir à televisão. Tal processo, denominado de 

televidencia, significa para os atores sociais ao menos três coisas: 

En primer lugar una transformacion sustancial de su estructuración. La cohesión y 
divisiones estamentarias tradicionales que antes definían a los actores sociales por 
categorias como género, edad, clase social y etnia, o por pautas más situacinales 
como tipo y lugar de trabajo, nivel educativo, orientación política o religiosa, cada 
vez más se definen dentro de una espiral de mediaciones. En segundo lugar, ser 
audiencia también modifica el vínculo fundamental entre los actores sociales con 
su entorno y con los acontecimientos y fuentes tradicionales de Información: 
barrio, amigos y familia. En tercer lugar, el estar-siendo audiencia trastoca también 
los límites espacio-temporales del intercambio  societal y deslocaliza a su vez la 
participación   real de los actores. (OROZCO, 2002, p. 28-29).  

Na medida em que esta dissertação sugere uma análise dos elementos morais presentes no 

discurso evangélico e seus tensionamentos quando colocados diante de um produto cultural 

midiático como as telenovelas da Rede Globo, cremos que seja pertinente tratarmos da perspectiva 

do consumo enquanto lugar privilegiado para observarmos os processos de reconhecimento e 

construção de identidades.  Como nos lembra Orozco:  

A televisão continua significando um singular e generalizado objeto de surpresas, 
perguntas e encontros para seus investigadores, um profundo mal-estar para seus 
detratores, uma preocupação tendenciosa para seus educadores e uma série de 
prazeres, recompensas e desencontros para suas audiências, ao mesmo tempo em 
que promove às maiorias diversão, infoentretenimento, contatos, saberes e 
conhecimentos estabelecendo agendas, chamando, enchendo cada vez mais suas 
longas vigílias e solidão e inundando por igual tempos de ócio produtivos, privados e 
públicos. (OROZCO, 2002, p. 13). 

Sempre é importante lembrar que, neste trabalho, entendemos que todo discurso é uma 

prática social, como aponta Van Dijk (2010). O quadro abaixo apresenta a sequência das entrevistas 

realizadas com pastores em ordem cronológica bem como os nomes e congregação as quais 

pertencem os entrevistados.  
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Pastores 
    

  Entrevistado Data Igreja / Orientação 

1º Rogério Luís da Silva 22/07/2012 Assembléia de Deus/ 
Pentecostal 

2º André Luiz Oliveira Alves 22/07/2012 Igreja 
Quadrangular /Pentecostal 

3º Roberto C. Alvarez 21/04/2013 Igreja Internacional da Graça 
de Deus / Neopentecostal 

4º Josiane Sebastiano Ananias 21/04/2013 
Igreja Internacional da Graça 

de Deus/ Neopentecostal 
Quadro 5: Entrevistas com pastores 
Fonte: Elaboração própria 
 

4.1 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O PASTOR ROGÉRIO LUÍS DA SILVA DA IGREJA 

ASSEMBLÉIA DE DEUS  

 

 

  

Figura 11: Foto do Pr. Rogério Luiz da Silva 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 22/07/2012 
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Quando entrevistado, o Pr. Rogerio25 tinha 41 anos e era pastor da Assembléia de Deus há 

treze anos. Sua profissão original é caldeireiro, ofício que ele ainda exerce durante o dia, paralelo às 

atividades de pastor, desenvolvidas durante as noites, na Igreja Assembléia de Deus Pentecostal, no 

Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo.  

Logo no início da entrevista, o pastor Rogério já deu sinais do rumo da entrevista. Ao 

perguntarmos a ele sua opinião sobre as telenovelas da Rede Globo, obtivemos a seguinte resposta:  

As telenovelas são a destruição da família, o que vemos lá são a destruição da 
família, eles não ensinam o amor entre a família. O que vemos nas telenovelas é, de 
modo geral, é a destruição dos lares, crianças com doze anos já com 
relacionamentos com outras crianças ou até mesmo grávidas e acham isso normal. 
(Pr. Rogério em entrevista, 2013). 

Na resposta, claramente o pastor faz uma inferência e uma universalização, ao assumir que 

todas as telenovelas são obras nocivas. Esta seria a macroproposição central. O entrevistado atribui à 

telenovela um papel desagregador, incapaz de trazer bons ensinamentos. Ele se refere às mesmas 

como um hábito que pode representar risco a instituição familiar.  

Podemos extrair mais uma macroproposição deste trecho.  Ao relacionar a telenovela com 

a destruição da família, o entrevistado nos deixa implícita a posição de que o telespectador é incapaz 

de discernir sobre a diferença de ficção e realidade, entre os valores morais presentes na telenovela e 

aqueles que pautam a sua conduta pessoal.     

 O exemplo abordando crianças que foi citado pelo pastor nos motivou a indagar sobre o 

tema educação. Perguntamos ao entrevistado se a telenovela poderia ter um papel educador, 

trazendo informações sobre temáticas sociais, outras culturas, etnias, línguas etc. Para o pastor “Não, 

telenovelas trazem a representação de Deus de maneira errada, por exemplo, na telenovela Caminho 

das Índias 26trazia vaca como animal sagrado e sabemos que não é assim, pois evangélicos não 

idolatram imagens”.  

Identificamos aqui outra macroproposição a ser analisada. O Pr. Rogério pressupõem que 

todas as telenovelas trazem a representação de Deus da maneira errada a partir do exemplo de uma 

telenovela em concreto. Isso fica claro quando ele afirma de maneira taxativa que a representação 

correta de Deus não é a apresentada pela telenovela Caminho das Índias, pois evangélicos não 

idolatram imagens. Implicitamente, tal fala traz uma afirmação cuja ideia nos remente a uma ética da 

convicção, presente em seu modo de universalizar uma possível verdade racional diretamente ligada 

a uma ordem de costume moral defendida pelo pastor. Existe uma verdade e um caminho moral a 

serem seguidos. Não há, nesse contexto, a possibilidade da diferença. Outra análise implícita nesta 

afirmação é a de que idolatrar imagens não é uma maneira correta de representar a fé em Deus. O que 
                                                                    
25 Nessa dissertação escolhemos seguir a abreviatura de Pr. para nos referirmos aos pastores, por ser comumente 

utilizadas pelos próprios pastores para sua autodesignação, ainda que a ABNT utilize Pst. para tal designação.  
26 Levada ao ar entre  19 e 11 de setembro de 2009. Escrita por Glória Perez, trazia o universo da cultura indiana.  
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descartaria, de maneira sutil, dogmas da fé católica – que tem por hábito a oração à santidades 

representadas por imagens.  

Interessava-nos saber quais eram os discursos dos pastores sobre a telenovela diante dos 

membros de suas respectivas congregações. Por isso, nos empenhamos em manter a entrevista nesse 

rumo. Perguntamos, então, ao Pr. Rogério, se a doutrina da sua congregação proibia o fiel de 

acompanhar telenovelas: 

 Não. Proibir não proibimos. Existem Assembléias mais fechadas que tratam a 
televisão como pecado e não pode nem ter em casa e se tiver é excluído da Igreja. A 
nossa não, ou seja, nós não excluímos até porque a Igreja é um lugar de todos. Não 
adianta falarmos que aqui na nossa igreja não tem quem assista telenovela, pois 
sabemos que tem gente que assiste,  são pessoas sem ética que dizem uma coisa e 
fazem outra, são os mesmos que dizem – ó, novela é pecado! Mas são os primeiros 
a assistir em suas casas. São pessoas que falam uma coisa dentro da Igreja e vivem 
outra completamente diferente. (Pr. Rogério em entrevista, 2012). 

O que nos salta aos olhos é a relação explícita que o pastor faz em assistir à telenovela com 

viver eticamente. Para ele, o pecado pode ser relacionado com acompanhar as telenovelas e não 

assumir tal “televidência”. Assim mesmo, está implícito também em sua fala que a congregação não 

exclui os que vivem sem ética, apesar de condená-los moralmente por manifestarem uma ética 

contrária àquela da igreja Assembléia de Deus. O pastor se coloca claramente como um kantiano e 

ainda ressalta que: 

Quando nós descobrimos que o fiel está assistindo novela não é porque fomos 
policiar a vida dele. Nós descobrimos que tem coisa errada ao observar a família do 
fiel, vemos filhos batendo em pais etc. Então sabemos que tem algo errado e 
quando vamos conversar com a família descobrimos que eles estão trocando o 
tempo de oração por televisão e aprendendo coisas que não são do agrado do 
Senhor. (Pr. Rogério em entrevista, 2012).  

A citação acima apresenta uma macroproposição muito interessante. O pastor afirma 

descobrir se o fiel assiste ou não à telenovela pelo comportamento da família, pressupondo que ações 

moralmente estipuladas pela congregação como incorretas podem ser atribuídas ao fato de que uma 

família consome telenovelas. Isso denota, para o Pr. Rogério, a visão da audiência como passiva, não 

havendo negociação entre o receptor – com seus  valores morais da doutrina evangélica – e o 

conteúdo da telenovela. Na visão do pastor, se o fiel assistir à telenovela ele será negativamente 

influenciado, invariavelmente. Podemos pensar em um modelo que nos apresenta um cenário no 

qual, segundo o pastor, o fiel decodifica e interpreta a telenovela da Rede Globo em forma de pecado, 

ou seja, a telenovela codifica o pecado e transforma em algo passível de ser acompanhado pela família 

com naturalidade.  

Durante a entrevista, o pastor se mostrou incomodado com a postura imoral e antiética de 

alguns membros de sua congregação ao descobrir que alguns deles acompanhavam telenovelas da 

Rede Globo. Tivemos a curiosidade de saber se o pastor também assistia às telenovelas e o que ele 
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considerava imoral e antiético: 

 Sim, eu acabo assistindo, não vou lhe dizer que não. Nós líderes precisamos ver 
para estar informado, ou seja, quando você vê uma dificuldade na família, nós já 
sabemos de onde vem essa dificuldade. A imoralidade está relacionada ao cigarro e 
à bebida que sabemos que alguns usam fora do templo. A bebida o cigarro e as 
drogas não fazem parte da nossa ética, não ensinamos isso. Eles aprenderam com a 
mídia. (Pr. Rogério em entrevista, 2012). 

Outra macroproposição encontrada está relacionada ao fato de que o pastor assume que 

assiste às telenovelas mesmo sabendo dos “malefícios”. Assim, pressupõe que, ao contrário do fiel, 

tem capacidade cognitiva para discernir eticamente entre o certo e o errado, o justo e o injusto, para 

atribuir valores morais às ações humanas representadas na teleficção. O pastor se coloca, enquanto 

sujeito audiência, como um indivíduo que, no processo de recepção, é capaz de negociar sentidos 

enquanto consome. As lideranças da congregação são parte da audiência ativa enquanto os fiéis são 

confinados ao espaço da passividade irrestrita. É curioso notar, no mesmo trecho, o Pr. Rogério 

citando o cigarro, bebida e as drogas como vícios, hábitos considerados como não virtuosos e assim, 

em dissonância com a ética evangélica. Fica implícito neste trecho que o pastor equipara as 

telenovelas a um produto moralmente depreciável, um vício que possui um valor tão nocivo quanto 

o uso de drogas, estando no mesmo bojo de ações imorais e antiéticas. 

O fato do pastor ter assumido assistir a alguns capítulos de novelas  despertou nosso 

interesse para saber se ele era capaz de citar algum personagem marcante e uma respectiva cena de 

novela que tenha ficado em sua memória.  

Lembro sim, a Carminha de Avenida Brasil27. Ela é um exemplo clássico de falta de 
moral e de ética. Ela queria se mostrar uma pessoa que não era, ou seja, para família 
e quando estava com marido e filhos era uma coisa, mas quando estava fora de casa 
era completamente diferente. Eu lembro de uma passagem que ela roubou um 
sutiã, foi pega pelo segurança da loja e colocou a culpa na empregada (Nina). (Pr. 
Rogério em entrevista, 2012). 

Para concluir sua condenação explicita às telenovelas da Rede Globo, o Pr. Rogério chamou 

atenção – o que estaria acontecendo hoje com as nossas crianças seria fruto dos valores morais 

veiculados pelas telenovelas: 

 Crianças de 15 anos matando, traficando, eu pergunto de onde eles aprenderam 
isso? De onde vem essa informação de que a vida é fácil? A novela não leva para um 
caminho bom, ela está ensinado o caminho ruim, mostra traficantes em bons 
carros, boas casas e boas festas, mas sabemos que a realidade não é assim. O 
caminho do mal leva a cadeia ou ao cemitério. Eu creio que as telenovelas fazem 

                                                                    
27 De autoria de João Emanuel Carneiro, foi levada ao ar de 26 de março a 19 de outubro de 2012.  De acordo com site 

Memória Globo, Avenida Brasil “conta a história de uma jovem – Rita/Nina (Débora Falabella) que, desde os 11 anos, 
planeja acerto de contas com a madrasta” Carminha (Adriana Esteves). Com a morte do pai de Nina, a malvada arma 
um golpe para o jogador de futebol Tufão (Murilo Benício), torna-se sua mulher mas tem como amante Max (Marcelo 
Novaes), que já era seu comparsa no primeiro casamento. As reviravoltas da história vão relacionando personagens e 
ligando cada vez mais os destinos de Nina e Carminha.  Para mais informações: 
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/avenida-brasil/trama-principal.htm. Acesso 
em fevereiro de 2014.     
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uma pesquisa aqui fora sobre o que está passando aqui fora e eles acabam levando 
lá para dentro para mostrar, só que o que mostra lá a pessoa sempre sai por cima, 
sempre dá certo. A gente sabe que não é bem assim. (Pr. Rogério em entrevista, 
2012).  

O trecho acima nos remete a outra macroproposição, na qual o pastor traça um paralelo 

entre o bem e o mal. Para ele, de certa forma, a telenovela confunde o fiel, mostrando uma vida fácil, 

irreal e estabelecendo um trânsito entre realidade e ficção que embaralha a capacidade de 

discernimento do fiel.  

Enfim, o Pr. Rogério crê que o fiel não deva acompanhar as telenovelas, pois a trama contém 

elementos cujos ensinamentos levam ao caminho do mal e, este sempre leva a dois lugares: a cadeia 

ou ao cemitério. Tal afirmação indica um pressupostos que está implícito em sua fala – o pastor não 

atribui finais felizes para a vida do fiel que assiste às telenovelas. Do ponto de vista ético, para o Pr. 

Rogério, a vida do fiel que acompanha à teleficção não é moralmente virtuosa. De um modo geral, o 

pastor faz uma crítica à estrutura discursiva e aos elementos presentes no modelo melodramático da 

telenovela, os quais não estão em acordo com a moral evangélica.  
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4.2 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O PASTOR ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA ALVES DA 

IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 

 

 
Figura 12: Foto do Pr. André Luiz Oliveira Alves 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 22/07/2012 
  

Pastor há cerca de um ano e meio, André, é o titular da Igreja Quadrangular Pentecostal, 

situada na rua Eng.º Heitor Antônio Eiras Garcia, bairro do São Domingos, no Butantã, em São 

Paulo. No momento da entrevista, tinha 36 anos e não exercia uma atividade profissional paralela à 

de Pastor. Sendo assim, todos os seus rendimentos provêm da Igreja. Possui uma relação de 

dependência financeira com a instituição religiosa, uma vez que a congregação é a sua empregadora e 

única fonte de renda. 

Sua entrevista foi marcada por duras críticas às telenovelas da Rede Globo, em particular, e 

à mídia, de um modo geral. Segundo o Pr. André, “acompanhar telenovela é um ato de destruição e 

não um ato de edificação. A novela não edifica a vida”.  

Tal citação pressupõe que, na visão do pastor, a telenovela não contribui positivamente 

para a construção da vida virtuosa mas sim, destrói as possibilidades de desenvolvimento pessoal.     

Nesse contexto, pedimos ao Pastor André que fosse mais claro sobre a questão da 

edificação da vida. Em sua resposta, ele afirmou que “Deus é família, Deus é paz e alegria e a gente 

tem princípios. Em telenovela mulher trai o homem, seus filhos podem ver mulher beijando outro e 

isso não é ambiente, por isso somos contra”.  
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É interessante notar que o pastor se referiu a exemplos de que a telenovela pode ensinar 

valores imorais às crianças por meio de cenas de mulheres traindo homem – mas nunca sobre o 

homem traindo a mulher.  

Nota-se que o conceito de família aparece nas duas entrevistas. Retomamos aqui o mapa 

das mediações proposto por Martín-Barbero (2008), para nos auxiliar na análise. Verificamos que o 

referido autor coloca a sociabilidade como mediação entre as Matrizes Culturais e as Competências 

de Recepção (consumo). Assim, temos o convívio das pessoas mediando suas práticas de consumo. A 

igreja e a família, enquanto instituições, fazem parte dessa mediação social. Entretanto, a visão dos 

pastores não dá a condição de negociação com os discursos midiáticos. Cabe com propriedade a 

seguinte colocação de Martín-Barbero: 

A  relação entre Matrizes Culturais e Formatos Industriais remete à história das 
mudanças na articulação entre movimentos sociais e discursos públicos, e destes com 
os modos de produção do público que agenciam as formas hegemônicas de 
comunicação coletiva. (Martín-Barbero, 2008, p.16).  

 Dessa forma, o discurso dos pastores é hegemônico. Mas, para estes, não há articulação com 

as narrativas das produções midiáticas. A visão de ambos os pastores nega as mudanças sociais, Para 

eles, a mídia é uma das principais responsáveis por tudo o que há de ruim. A mídia é influenciadora e 

seduz as ovelhas. Para essas, não há escolha a não ser se deixar seduzir ou ignorar os apelos 

teleficcionais.   

Nesse contexto, ainda que não menos importante extraímos dessa resposta do Pr. André a 

afirmação de que nas telenovelas não há princípios, não há valores morais compatíveis com a 

doutrina da sua Igreja que, esta sim, possui princípios e valores morais compatíveis com Deus e a com 

a família.  

Ante a  resposta anterior do Pr. André, pedimos para que o mesmo nos exemplificasse outro 

conteúdo, além das cenas de sexo, que sugerissem uma incompatibilidade entre os valores morais da 

doutrina da sua congregação e as telenovelas da Rede Globo. Prontamente, o Pr. André se referiu à 

questão da violência: “Tudo aquilo que você vê é destruição, é uma coisa que não edifica. Hoje em 

dia, você vê que marido mata mulher, mulher mata marido e isso incentiva a violência. Por isso a 

gente é contra a telenovela, a imoralidade, a pornografia”. 

Da citação acima, podemos extrair duas macroproposições. A primeira é de que a 

telenovela é a destruição. O Pr. André está pressupondo que a telenovela pode ser um agente 

incentivador da violência no lar. Na fala do pastor, fica implícito que o fiel que assiste à telenovela é 

um receptor passivo, incapaz de discernir sobre o certo e o errado. Na visão do pastor, tal fiel é 

também incapaz de  diferenciar entre o real e o ficcional, confundindo os valores virtuosos da vida 

ideal com os valores imorais e nocivos da telenovela. Uma segunda macroproposição pode ser 

identificada a partir da menção à pornografia. Para o Pr. André, a telenovela equivale à pornografia. 
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Ainda que ao compararmos uma produção da indústria pornográfica com as telenovelas 

encontraremos uma distância considerável em seus conteúdos – basta citar o fato de que as 

telenovelas da Rede Globo não mostram cenas de sexo explícito, ainda que sugiram o ato sexual entre 

personagens. Mas, para o pastor entrevistado, não existe uma diferença entre pornografia e 

telenovela.   

A entrevista com o Pr. André começou a esboçar traços de preocupação com os valores 

transmitidos pela telenovela e que não estão em consonância com a doutrina evangélica.  

Exemplo disso está em sua fala: “... a criança começa a ver novela e daqui a pouco, com doze 

ou treze anos quer ficar beijando, ficando e outras coisas. Somos contra esses princípios e por isso 

somos contra a telenovela. A Globo estimula muito isso, coisas que não edificam a vida”. Além de 

estar novamente dizendo que o receptor é passivo, nesta fala podemos extrair a macroproposição de 

que as telenovelas da emissora estimulam valores morais que são contrários à virtude moral 

evangélica. Implicitamente, o Pr. André afirma que não há mediação no processo de recepção de 

telenovela pelas crianças, que não há resistência. Na sua visão existiria uma recepção pautada pela 

ação e reação passiva. Assistir às telenovelas da Rede Globo seria uma oportunidade de aprender 

imoralidades. Cabe aqui remetermos à ideia de agulha hipodérmica, parte do modelo funcionalista 

preconizado por Lasswell (1948) e postulado pelo Pr. André. 

Após a palavra edificação aparecer recorrentemente nessa entrevista, indagamos ao Pr. 

André quais são os valores que edificam e que estariam ausentes nas telenovelas da Rede Globo. De 

chofre, respondeu: “respeitar pai e mãe, ensinar como um rapaz deve levar a esposa para o altar, 

construir uma sociedade sólida, sem violência e não tão promíscua”.  

Na citação acima a pressuposição encontrada na macroproposição foi a de que o respeito à 

autoridade paterna e materna não pode ser encontrado em telenovelas da Rede Globo. Assim 

mesmo, a maneira correta de se levar a esposa para o altar também não é representada corretamente. 

Fica então implícito que, segundo o pastor, a estrutura discursiva das telenovelas não são modelos 

morais e éticos com valores capazes de construir uma sociedade sólida e sem promiscuidade. 

Ao questionarmos se a Igreja proibia o consumo de telenovelas pelos fiéis e qual a postura 

da Igreja Quadrangular ao saber que um fiel acompanha telenovelas da Rede Globo, o Pr. André 

afirmou que:  

Não proibimos, apenas orientamos a não assistir, durante visitas que fazemos as 
casa dos fieis já nos deparamos com situações, teve um membro da nossa igreja 
que a mãe estava assistindo novela e a filha disse que também queria beijar na boca. 
Então, eu disse: está vendo mãe, você assisti novela na frente da criança, e agora? A 
criança está estimulada. E então ela parou de acompanhar novelas. Então a gente 
não proíbe, apenas orienta e quem faz a obra na vida do fiel é o Espírito Santo. (Pr. 
André em entrevista, 2012). 

A citação acima deixa evidenciada, mais uma vez, a visão do entrevistado, que assume a 
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ausência de negociação de sentidos no processo de recepção, fortalecendo os sinais de um 

entendimento do Pr. André de que toda recepção passiva e os fiéis assimilariam e reproduziriam 

mimeticamente os conteúdos. Neste caso cabe notar também um outro aspecto. A imposição de 

sentidos e valores comportamentais exercida pelo pastor transcende o ambiente que aqui chamamos 

da macromediação (Igreja), para uma ação direta no lar da família, espaço no qual estão os processos 

de micromediações, conforme proposto por Orozco (2003).  

 Quando pedimos que apresentasse outros exemplos no qual a telenovela pudesse ter 

desencadeado um comportamento que não condiz com a doutrina moral evangélica, o Pr. André 

citou um caso de um ministério da Igreja Quadrangular:  

Temos um caso aqui em que duas crianças, uma de seis e outra de sete, foram 
pegas fazendo besteira e a mãe perguntou – onde vocês aprenderam isso?– e a 
criança respondeu, - na novela, mamãe. Então não é que sejamos apenas contra a 
telenovela, mas é como falamos para as ovelhas, vocês não tem maturidade para 
assistir. (Pr. André em entrevista, 2012) . 

Com efeito, como é sabido, em geral as telenovelas da Rede Globo não são um produto 

cultural indicado para o consumo de crianças de seis anos de idade. Note-se, no entanto a 

macroproposição presente no discurso do Pr. André, que postula que “as ovelhas” não devam assistir 

às telenovelas, pois elas não têm maturidade. Trata-se, novamente, de reprodução mimética de 

comportamentos, que possivelmente podem ser contrários aos valores morais estabelecidos pela 

congregação. 

  Neste contexto, o Pr. André foi indagado se o problema no consumo de telenovelas da 

Rede Globo apontado por ele estava, então, na falta de maturidade dos fiéis ou se existiam outras 

questões. Para o entrevistado:  

Não é só a telenovela, eu pego aconselhamento de casais e as questões da traição é 
porque tem um fator, o demônio ali por detrás. Isso se chama fator espiritual. A 
gente que é líder tem uma estrutura, a ovelha já não tem, não tem senso do que é 
espiritual, por isso o pastor tem que direcionar a vida da ovelha. (Pr. André em 
entrevista, 2012).      

Perguntei ao pastor, então, se o que ele estava afirmando era que o fiel possui uma fraqueza 

natural que, uma “perturbação” como a telenovela, assim como o demônio, era capaz de desencadear 

um comportamento ruim ou inadequado. A resposta do Pr. André foi a seguinte: “Sim, se ela estiver 

fraca, é capaz. Por exemplo, um homem que tem problema com prostitutas e ele vê uma mulher, no 

outro dia ele quer pegar.  Com álcool e drogas é a mesma coisa”.   

O Pr. André não hesitou em comparar o hábito de assistir à telenovela com questões 

demoníacas, ou como elemento desencadeador de atitudes que representam vícios, como álcool, 

drogas e prostitutas. Podemos, então, pressupor que o pastor resignifica os elementos presentes na 

teleficção de acordo com suas convicções entre o que representa para ele o bem e o mal, 

transformando isso em discurso.  Sobre a presença de vilões em melodramas, Hupes, (2003) fala que: 
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São os maus que agem com maior ímpeto. Eles têm o papel mais ativo, 
protagonizam a perseguição propriamente dita. Tomam a iniciativa. Aos bons 
incumbe em geral a guarda ou, no máximo, o esforço para restabelecer valores 
positivos. [...] Os maus têm em mira a satisfação dos próprios desejos; os bons 
sublimam os impulsos, porque colocam interesses coletivos sobre aqueles 
particulares. (Hupes, 2003, p. 34) . 

Para concluir a entrevista, pedi ao pastor que nos exemplificasse alguns comportamentos 

considerados extremamente imorais aos evangélicos. O Pr. André nos citou a homossexualidade e 

completou, “isso é imoral, dentro do costume evangélico a relação sexual foi feita para procriar”. 

Então perguntei se uma pessoa pode se tornar imoral ou homossexual assistindo à novela e ele nos 

respondeu: “Não, no meu pensamento não. Alguns pastores vão lhe dizer que sim, mas no meu 

pensamento não.  Acho que isso é falta de carinho dos pais”. 

Isso nos parece contraditório, pois para o evangélico ser homossexual é errado. Novelas 

causam aprendizados de comportamentos errados e não virtuosos e por serem hipoteticamente 

débeis, faz com que os fiéis tenham comportamentos imorais. No entanto, há uma exceção. A 

homossexualidade, cuja causa é a falta de carinho paterno, não é passível de ser aprendido pelo 

consumo da telenovela. 

4.3 ENTREVISTA COM O PASTOR ROBERTO C. ALVAREZ DA IGREJA INTERNACIONAL 

DA GRAÇA DE DEUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 13: Foto do Pr. Roberto C. Alvarez 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 21/04/2013 

 

O Pr. Roberto tinha quarenta e seis anos quando nos concedeu a entrevista para a 

dissertação e, naquele momento, exercia o ofício de pastor há dezoito meses. Além dessa função, 
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Roberto trabalha em uma loja de tintas no bairro Jardim Bonfiglioli, no Butantã, na zona oeste de 

São Paulo.  

Além de ser assumidamente um ex-dependente químico – hoje, recuperado graças à igreja – 

o Pr. Roberto também ocupava um cargo de liderança na torcida Gaviões da Fiel do Corinthians, 

instituição que deixou de frequentar pois, segundo ele, os valores considerados virtuosos e 

importantes pela torcida não estava alinhados com os valores morais da doutrina a qual pertence 

atualmente. Exemplificando, observa:  

Gaviões da Fiel e Corinthians tem São Jorge como representante da fé. Eu fui 
viciado em drogas há muitos anos. Na torcida eu cheguei a ir para vários lugares, 
inclusive outro país para ver jogos, mas evangélico não idolatra imagens. Isso é algo 
que eu nunca fui influenciado, São Jorge eu nunca, nunca participei disso. Só que 
ao mesmo tempo, eu idolatrava o clube, mas o que eu não sabia era o quanto isso 
me trazia de prejuízo... Só que ao mesmo tempo, o diabo tentava me levar para 
outras coisas que não eram as drogas, para me fazer ficar fora da presença de Deus. 
Eu deixava de ir buscar Deus para ir ao jogo. (Pr. Roberto em entrevista, 2013).   

Assim como os entrevistados anteriores, o Pr. Roberto também não aprova as telenovelas 

da Rede Globo enquanto um produto cultural digno de ser consumido pelos fiéis de sua 

congregação. Isso se dá em função de uma incompatibilidade entre os valores morais evangélicos e os 

que circulam pelas tramas das telenovelas.  

Quando questionado sobre o que pensava das telenovelas da Rede Globo, o entrevistado 

respondeu: “a telenovela é a destruição da família, destruição do lar, dos filhos. Não tem mais aquela 

família unida. Novela é traição, drogas, bebida e tudo aquilo que não faz bem para a família”.   

Nota-se que, assim como nas anteriores entrevistas supranalisadas, o Pr. Roberto também 

enfatiza a relação entre as telenovelas da rede Globo e a sua influência na “destruição da família”. 

Dessa maneira, os pastores entrevistados atribuem às telenovelas da Rede Globo uma 

responsabilidade moral sobre tudo de ruim que acontece na vida real. Assim mesmo, a 

macroproposição “a telenovela da Rede Globo é a destruição da família” denota um moralismo 

presente no discurso dos pastores, ou seja, o pastor apresenta-se como um pessoa que segue à risca a 

moral e exige que todas as pessoas ajam da mesma maneira.  

Em outra via, e em detrimento à telenovelas, o discurso do Pr. Roberto figura como aquele 

proferido por quem conhece a (única) verdade e aponta para o certo, o bem, os valores e princípios 

virtuosos para uma vida que vale à pena. Claramente, trata-se de uma imposição de sentidos e da 

busca pela universalização dos costumes, como exemplificado pela ética da convicção e o imperativo 

categórico de Kant. 

Perguntamos ao Pr. Roberto se a telenovela não poderia oferecer subsídios para a educação 

ou algo positivo à sociedade.  Obtivemos uma resposta taxativa: 

Não, não e não, a telenovela usa o marketing, a propaganda, e isso sempre 
influencia no modo de ser e de agir das pessoas, no consumo... A boca fala o que o 
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nosso coração está cheio, para o coração estar cheio precisou vir à mente e, se o 
que veio entrou no coração, ou seja, se você começar a ver alguma coisa de traição, 
traição e deixar aquilo entrar no seu coração, vai chegar o momento em que o 
diabo vai armar uma cilada e você vai praticar a traição. A mesma coisa para 
assaltos a banco, a mesma coisa com as drogas. É fácil o povo ver e se contaminar 
com aquilo. (Pr. Roberto em entrevista, 2013). 

A citação acima nos conduz a macroproposição de que a telenovela, segundo o Pr. Roberto, 

está aliada a outros elementos malévolos, como o marketing e a propagada que, por sua vez, 

influenciam o consumo. Fica implícita aqui certa ideia de disputa entre o universo material e o 

transcendental. O consumo material e o consumo da telenovela representam esferas que impedem a 

transcendência e, consequentemente, uma vida virtuosa. 

É interessante destacar que o Pr. Roberto se posicionou contrário sobre qualquer 

possibilidade de negociação de sentidos no processo de recepção de telenovelas da Rede Globo. 

Segundo o seu entender, se a traição entrar no coração de uma pessoa, o diabo vai armar uma cilada e 

isso, para ele, é uma verdade. Mais uma vez, o Pr. Roberto, assim como os outros, faz implicitamente 

uma crítica à teleficção e aos elementos que compõe tais narrativas.  

Antes de concluir a entrevista com o Pr. Roberto, perguntamos se a homossexualidade 

também poderia ser motivada pelas telenovelas da Rede Globo. Segundo o entrevistado:  

Com certeza, com certeza. Você vê hoje muitos jovens de 10 e 11 anos que nem 
são adultos ainda praticando e mães e pais concordando com isso, levando até em 
passeatas... Hoje é moda ser homossexual. Hoje é moda estar passeando com 
homens, beijar homem ou mulher com mulher, como no passado era moda usar 
droga e cigarro era um modismo, porque passava na televisão. Hoje, está se 
tornando assim com o homossexualismo, só que se ela não conhecer a Deus, não 
tem como parar. Porque ali já se tornou um vício. (Pr. Roberto em entrevista, 
2013).  

Note-se nesta citação que a macroproposição central estabelece uma relação direta entre a 

conduta no cotidiano e a influência das telenovelas da Globo no comportamento do fiel. Este,  

novamente é citado como um ser incapaz de negociar sentidos ou valores, agindo mimeticamente no 

afã de copiar “modismos”.  

Outro aspecto passível de ser analisado nesta entrevista é a questão do testemunho como 

uma estratégia retórica muito utilizada pelo universo evangélico. Neste caso, o Pr. Roberto relata sua 

vivencia com o imoral e o incorreto sobre a ótica de Deus, para justificar o que é certo.  Recuperando 

as teses kantianas, podemos relacionar os discursos do pastor com o conceito de imperativo 

categórico. De fato, assim como para Kant, o Pr. Roberto valoriza uma lei moral que sugere o agir 

segundo uma máxima decorrente da razão. Conhecendo o certo, conhecendo a lei moral adequada, 

justa, a pessoa deve sempre agir segundo a mesma, de modo que tal conduta se torne uma lei 

universal.  
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4.4 ENTREVISTA COM A PASTORA JOSIANE SEBASTIANO ANANIAS DA IGREJA 

INTERNACIONAL DA GRAÇA DA DEUS 

 
Figura 14: Foto da Pra. Josiane Sebastiano Ananias 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 21/04/2013 

 

A pastora Josiane não informou a idade durante a entrevista. É esposa do pastor Roberto, 

cuja entrevista analisamos anteriormente, no capítulo 4.3 desta dissertação. Ambos congregam 

juntos e dividem o mesmo palco, na Igreja Internacional da Graça de Deus, situada na zona oeste da 

cidade de São Paulo. Além de pastora, Josiane atua profissionalmente como gerente em uma loja de 

tintas no Jardim Bonfiglioli. De forma mais branda, ela também condenou as telenovelas da Rede 

Globo e pautou suas reflexões a partir de leituras e interpretações do evangelho feitas durante a 

entrevista.  

Deus deixou para o homem desde o início de tudo a liberdade. O homem é livre 
para fazer as suas escolhas. Ele é livre pra obedecer ou não obedecer. Na Igreja que 
eu estou, eu posso falar dela. Na Igreja que eu pertenço, a forma como nós 
ensinamos aqui, que todo ministério ensina, é ensinar o que é a palavra que Deus 
fala – o Espírito Santo. Por ser uma Igreja Neopentecostal, que busca o Espírito 
Santo. O Espírito Santo é que vai se encarregar de convencer a pessoa daquilo que 
ela vai fazer, daquilo que ela vai assistir ou aquilo que ela não vai assistir, o que faz 
bem para ela e o que não faz bem pra ela. Então, não é a Igreja que vai determinar, 
a pessoa tem essa liberdade. Ela vai ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo vai 
falar com ela. Se ela obedecer, ela não vai assistir à novela. (Pra. Josiane em 
entrevista, 2013). 

A resposta acima transcrita nos permite extrair uma primeira macroproposição atrelada ao 

conceito de liberdade proposto pela pastora. Tal conceito se apresenta, em suas palavras, como uma 

aparente defesa do livre-arbítrio. No entanto, contextualmente, a Pra. Josiane defende uma liberdade 
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parcial, posto que o ser humano deve ser livre para obedecer os desígnios do Espírito Santo 

manifestado na palavra de Deus. Palavra esta que chegará aos fiéis pela boca do pastor. Palavra esta 

que desaconselha os fiéis a assistirem às telenovelas da rede Globo. 

Cabe aqui recuperar o conceito de liberdade trabalhado por Valls, já mencionado nesta 

dissertação.  Para este autor, “falar de ética significa falar de liberdade” (2008, p.48). Ainda que em 

um primeiro momento, a ética nos lembre normas de conduta e sugira responsabilidades morais, não 

há sentido algum falar de norma ou de responsabilidade desconsiderando o livre-arbítrio. Nesse 

sentido, para o mencionado autor, o principal fundamento para a ação moral é a liberdade ou a 

possibilidade de arbitrar livremente.  

Ao indagarmos a entrevistada se ela poderia nos explicar qual conteúdo das telenovelas 

pode ser considerado uma ameaça à moral ou talvez entendido como não edificante para os fiéis, a 

Pra Josiane encontrou uma resposta na Bíblia: 

Em Marcos, capítulo sete, no versículo 20, Jesus falou para os discípulos o 
seguinte: “e dizia: ‘o que sai do homem, isso contamina o homem”. Porque do 
interior do coração dos homens saem os maus pensamento, os adultérios, as 
prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a 
dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem 
de dentro e contaminam o homem. (Pra. Josiane em entrevista, 2013). 

 Após a leitura da menção bíblica, a Pra. Josiane matizou a sua interpretação, argumentando 

a mesma em alusão ao consumo de telenovelas da Rede Globo: 

Jesus deixou claro para os discípulos, e discípulos de Jesus é todo aquele que passa 
a querer seguir Jesus; então, aquele que está na igreja toma a decisão de querer 
seguir o passo de Jesus ele dá esse tipo de conselho, que o que vai contaminar 
aquela pessoa é o que sai de dentro do coração dela. E que quê nós carregamos 
dentro do nosso coração? A gente alimenta o nosso coração, a gente vai carregar 
dentro do coração coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente canta. Esse 
é o alimento do coração. O alimento do corpo é comida, e o alimento da alma, do 
coração, é pela visão, ele vem através de uma poesia, através de uma música, 
através de uma leitura. Se a pessoa, ela ler um livro bom, ela vai guardar aquele 
livro dentro do coração e aquele vai ser o alimento dela. A mesma coisa é a palavra 
de Deus, ou um filme, uma novela, um seriado... Então tudo isso são alimentos pro 
coração. São alimentos para a alma. Então o porquê da telenovela. Porque a 
telenovela, ela hoje, ela... ela retrata assim... Ela sem dúvida nenhuma, ela retrata as 
famílias, ela retrata os problemas cotidianos; ela retrata tudo isso. Só que às vezes 
um pouco mais apimentadinho, um pouco mais puxadinho pra sensualidade, né? 
Carregado  um pouco mais em algumas coisas. E tudo isso, se eu assistir e se eu 
começar  a viver aquilo, eu vou estar alimentando meu coração de uma 
sensualidade, de uma inveja, é... de uma raiva, uma maldade, de uma malícia. Então 
tudo isso pode contaminar. Então... teria vários textos pra falar... No nosso 
ministério a gente procura sempre que falar, falar em cima do que a palavra fala, 
mas o que eu escolhi pra falar a respeito da telenovela foi esse; porque aqui Jesus 
deixou bem claro  todo tipo de sentimento  que pode contaminar uma pessoa. E 
essa é a contaminação que Deus não quer. Então, a telenovela ela traz tudo isso, 
por ela relatar a realidade; porque ela realmente relata uma realidade. O adultério... 
ele é claro, acho que na maioria dos relacionamentos acontece o adultério. Na 
maioria dos relacionamentos, das famílias, há inveja, há disputa, né? Empresa... É a 



 75 

realidade. Se você começar a viver isso, você vai se contaminando com isso, e é 
uma coisa que Jesus pediu para que a gente se guarde. (Pra. Josiane em entrevista, 
2012). 

Acreditamos que esta última entrevista com a Pra. Josiane tenha colaborado no sentido de 

entendermos de um modo geral as macroproposições presentes nos discursos dos pastores 

entrevistados neste trabalho uma vez que, assim como nas anteriores entrevistas, ao referir-se ao 

consumo de telenovelas a Pra. Josiane não considerou a possibilidade de um consumo ativo, pensado 

e reflexivo, aquilo que Orozco (2002) denomina como parte do “sujeito-audiência”. Segundo a Pra. 

Josiane, assistir ou acompanhar uma telenovela resultará indubitavelmente em uma contaminação 

da alma e do coração, um vício de deturpa a pureza do ser.  

Ademais, fica implícito que, para a entrevistada, não há negociação de sentidos, que a 

recepção seria sempre funcional. Toda decodificação seria um processo de descompressão exata dos 

sentidos codificados. Com efeito, cabe destacar que a Pra. Josiane parte do pressuposto de que tudo 

o que os olhos veem em uma telenovela, o coração e a alma decodificam e transformam em ação. 

Como o conteúdo das telenovelas é impuro, ao consumir tal produto o resultado seria uma ação não 

virtuosa na vida, já que o fiel não teria a capacidade de discernir sobre o certo ou o errado. 

Definitivamente, a Pra. Josiane faz uma ode ao já ultrapassado modelo comunicacional estímulo-

resposta28.  

Outro dado interessante que depreendemos da entrevista com a Pra. Josiane alude ao fato 

de que, ao final de sua entrevista, a pastora afirmou que as telenovelas relatam a realidade. Tal 

colocação nos parece contraditória no discurso da pastora, pois se a telenovela relata a realidade, 

caberia então questioná-la se a realidade também não seria capaz de contaminar o coração e a alma 

dos fiéis. Outrossim, se colocado diante da realidade, como o fiel deveria agir se contaminado e 

vivendo uma vida não virtuosa, já que o mesmo não tem capacidade para negociar a atribuição de 

sentidos. Implicitamente, a Pra. Josiane indica que não há virtude na realidade retratada pela 

telenovela. 

4.5 SÍNTESES SOBRE AS ENTREVISTAS COM PASTORES E A IMPOSIÇÃO DE SENTIDOS 

PARA O NÃO CONSUMO DAS TELENOVELAS DA REDE GLOBO 

As entrevistas com os pastores se mostraram reveladoras ao creditarem à telenovela seu 

papel de articuladora social. Mas, de forma unânime, a teleficção é vista somente como capaz de 

destruir modelos de comportamentos regidos pelos valores morais praticados pela religião 

pentecostal.  

                                                                    
28 Sobre as limitações do mencionado modelo comunicacional, nos remetemos a Wolf (2006).  



 76 

A partir das entrevistas, pudemos tecer as primeiras correlações entre os discursos dos 

pastores quando se referem aos males decorrentes do consumo de telenovelas da Rede Globo. Para 

os entrevistados, a telenovela como produto cultural não é “edificante” e, em certa medida,  corrói os 

valores morais postulados pelas suas congregações, afetando diretamente as família.  

Martín-Barbero nos lembra que “ comunicação assume o sentido de práticas sociais onde o 

receptor é considerado produtor de sentidos” (apud JACKS; ESCOSTEGUY, 2005, p. 261).29 Neste 

contexto, a recepção é o espaço relacional dos conflitos que articulam a cultura, as mestiçagens que 

tecem a realidade, das anacronias que a sustentam e, por último, do modo em que se trabalha a 

hegemonia e as resistências que mobiliza. 

Observamos nas entrevistas que compuseram a nossa amostra uma preocupação com a 

crescente dificuldade das congregações neopentecostais e pentecostais em regular e manter seus 

adeptos dentro dos limites seguros e estáveis de seus sistemas de crença e valores morais. Em 

consequência, a competição entre os valores postulados pelas estruturas as quais pertencem em 

detrimento dos valores morais veiculados pelas telenovelas, mais especificamente pela Rede Globo, 

faz com que se deflagre uma constante disputa pela atenção e pelos sentidos do fiel-telespectador. 

 De um modo geral, as entrevistas com os pastores mostraram evidências de uma manifesta 

preocupação no sentido de orientar os membros de suas respectivas congregações a não assistirem às 

telenovelas da Rede Globo. 

 Apesar de não constatarmos imposições compulsórias de veto à programação de 

telenovelas, existe, nos discursos dos pastores, uma exigência imperativa para que se mantenha um 

distanciamento deste produto cultural. O pastor reconhece a força da telenovela na sociedade mas 

não recomenda o seu consumo, por ser este “um hábito pouco saudável e nada edificante”30.  

Os pastores, que por sua vez buscam figurar como cânones nos quais os fiéis devem se 

apropriar dos discursos morais como leis e normas de conduta, procuram neutralizar possíveis 

micromediações vetando o consumo de telenovelas.  

Igualmente, pudemos detectar nos discursos dos pastores entrevistados, a visão de que o fiel 

evangélico, enquanto consumidor de telenovela e, portanto, receptor, é incapaz de discernir sobre o 

certo e o errado.  Para os pastores, eles não seriam capazes de atribuir sentido, de negociar valores 

durante o processo de recepção. Unanimemente, os entrevistados destacaram que a telenovela 

veicula valores morais que não são condizentes com a identidade que caracteriza o fiel e que lhe dá 

chancela de evangélico.  

                                                                    
 
30 Durante o processo de observação participante, identificamos que o termo edificante é, em geral, frequentemente 

utilizado pelos pastores ao se referirem a programas televisivos, leituras e músicas. 
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CAPÍTULO 5 – OS FIÉIS EVANGÉLICOS E O CONSUMO DE TELENOVELAS DA REDE 

GLOBO 

Este capítulo apresenta as análises das entrevistas realizadas com os membros de igrejas 

evangélicas pertencentes ao nosso objeto pesquisado. As transcrições completas das mesmas 

encontram-se no CD ROM (ANEXO I). Nosso objetivo é identificar, a partir destes discursos, os 

momentos nos quais acontecem os possíveis processos de negociações de sentidos dos fiéis bem 

como as mediações e construções de valores morais quando indagados sobre as práticas de consumo 

das telenovelas da Rede Globo. 

Consumir a mídia significa “o processo da prática de ver televisão enquanto atividade” 

(MORLEY, 1996, p. 194). Interessa-nos, neste sentido, saber o que os indivíduos consomem da 

mídia – meios e produtos/conteúdos –, a maneira com que se apropriam dela (do que consomem – 

como a utilizam) e o contexto em que se envolvem com ela (lugares, maneiras, rotinas etc.) em linhas 

gerais e, especificamente, em relação às telenovelas da Rede Globo. Essa dimensão não envolve, 

porém, a análise de respostas dos receptores aos conteúdos de um programa ou telenovela específica, 

por entendermos que tais análises distariam do objeto desta dissertação. 

No Quadro 6, apresentamos uma síntese dos entrevistados, data da realização das 

entrevistas e a congregação/ igreja que os mesmos pertencem.  
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Membros 
    

  Entrevistado Data Igreja / Congregação 

1º Maria Ozana 08/04/2013 Universal do Reino de Deus - 
Neopentecostal 

2º Alessandro Aparecido da Silva 08/04/2013 Congregação Cristã do Brasil 
- Pentecostal 

3º Rosana Aparecida 08/04/2013 Congregação Cristã do Brasil 
- Pentecostal 

4º Maria Vicente 08/04/2013 Deus é Amor - Pentecostal 

5º Josivaldo O. da Costa 08/04/2013 Assembléia de Deus - 
Pentecostal 

6º Lucimar Alves de Almeida 09/04/2013 Assembléia de Deus - 
Pentecostal 

7º José Eduardo dos Santos 01/04/2013 Deus é Amor - Pentecostal 

8º José Carlos da Silva 01/04/2013 Mundial do Poder de Deus - 
Pentecostal 

9º Regina Maria Pinheiro 21/04/2013 Igreja Internacional da Graça 
de Deus - Neopentecostal 

Quadro 6: Entrevistas com membros 
Fonte: Elaboração própria 
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5.1ANÁLISE DA ENTREVISTA COM A FIEL MARIA OZANA 

 
Figura 15: Foto da Fiel Maria Ozana Martins 

Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 08/04/2013 
   

A senhora Maria Ozana, atua profissionalmente como empregada doméstica. Quando da 

realização da entrevista, tinha 46 anos e afirmou que frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus 

há dezoito anos.  Uma mulher aparentemente calma e de fala pausada, Maria Ozana não condena 

quem assiste, mas não permite que as telenovelas entrem em seu lar e explica o porquê: 

 Se eu passo há ocupar meu tempo com a novela que ensina a trair o marido, a 
roubar, a mentir, a se prostituir... a minha vida espiritual vai se alimentar de quê? 
Porque a gente tem carne e espírito, né?... O nosso corpo físico ele se alimenta de 
quê? De alimento. Mas a gente tem uma alma que se alimenta do espírito que é a 
palavra de Deus. Então se eu fico perdendo meu tempo, horas e horas com uma 
novela assim, que só passa coisa suja, eu não vou ter proveito nenhum para minha 
vida espiritual. Muito pelo contrario.  Vou me encher é daquelas coisas que não 
presta, que é negativo. (Maria Ozana em entrevista, 2013). 

Assim como a Pr. Josiane (entrevista analisada no Capítulo 4.4), Maria Ozana também 

chamou a atenção para os efeitos prejudicais da telenovela enquanto alimento da alma – ou seja, a 

telenovela como algo cuja potência seja capaz de ensinar a trair o marido e a se prostituir, ou como a 

própria entrevistada denomina, fazer “coisa suja”.  

Tal macroproposição extraída da citação supracitada revela um pressuposto de que assistir 

às telenovelas é um habito negativo para a vida espiritual e deixa implícito, novamente, que o fiel é 

incapaz de negociar os sentidos entre a ficção e a realidade, bem como a incapacidade de mediação 

neste processo de recepção. 

Perguntamos à entrevistada se na sua congregação o pastor proíbe o consumo de 

telenovelas da Rede Globo. Maria Ozana nos deu a seguinte resposta: 
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 Ele não proíbe, mas ele orienta: o que é bom, o que é certo, e o que é errado. Tem 
novela que eu assisto. Não assisto mais por quê? Porque eu não tenho tempo. Meu 
tempo é muito ocupado, né? Mas, tem novela, assim como novela infantil 
(Carrossel31) que quando eu tenho tempo, estou aqui em casa sem fazer nada eu 
assisto sem nenhum problema. Já tem outros tipos de novela, que eu nem ligo a 
televisão, nem perco meu tempo... Porque é que não passa nada de proveito. 
Porque a gente tem tanta coisa hoje em dia com que se preocupar... se ocupar com 
uma novela que só traz destruição, que ensina a mulher a trair o marido, que ensina 
a mentir, isso não é bom. Além de passar esse tipo de novela, eles falam muito mal 
dos evangélicos e a gente até evita de ligar. Nem entra na minha casa esse certo 
tipo de canal de televisão. Nem perco meu tempo. (Maria Ozana em entrevista, 
2013). 

Logo no início da citação acima, identificamos uma macroproposição central: o pastor não 

proíbe o consumo de telenovelas, mas orienta no sentido de apontar o certo, o bom. Partimos do 

pressuposto de que o certo, neste caso, é não assistir às telenovelas da Rede Globo. O que está 

implícito é que existe uma certa liberdade por parte do fiel, mas que essa liberdade afronta a virtude 

da moral evangélica que, por sua vez, não está em consonância com ao hábito de acompanhar 

telenovelas da Rede Globo.  

Outro dado interessante nesta citação está relacionado ao fato de que ela apresentou uma 

possibilidade de mediação no sentido de escolher uma telenovela digna de ser acompanhada e citou 

a telenovela Carrossel, uma obra cujo conteúdo pode ser consumido, pois é infantil. Ademais, é 

interessante matizar que se trata de um produto do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e não da 

Rede Globo.  

Para concluir a entrevista com a Sra. Maria Ozana, perguntamos a ela quais conteúdos 

presentes nas telenovelas da Rede Globo que podem ser prejudiciais à vida e se a entrevistada não 

acredita na possibilidade de que as telenovelas pudessem trazer informação, cultura e 

entretenimento. 

É que a gente não pode se envolver a nossa vida em novela. Novela... porque 
novela é uma atriz representando, e muitos ‘pega’... acho que esquece esse 
detalhe... que aquilo acaba, e quando acaba elas ‘fica ‘ligada’ naquilo... 
envolvido...tudo... Eles buscam o tal daquela atriz, por um final feliz...mas elas 
esquece que elas apenas ali ‘tão’ representando... não é a vida real. A vida  real é 
completamente diferente. Porque dentro do nosso lar a gente vive 
uma...verdadeiramente uma novela. Igual o que eles passam aí fora, o que esta 
acontecendo é briga, é traição, é discórdia... é pai matando filho, filho matando 
pai... as ‘muié assassina’... É tudo que tá passando isso. Então a gente evita essas 
coisas. (Maria Ozana em entrevista, 2013). 

A citação acima nos indica outra macroproposição em relação ao dilema ficção versus 

realidade. Existe no discurso da entrevistada uma visível relação entre os acontecimentos na vida real 

cotidiana com os elementos que compõe a teleficção por meio de um processo de mimese entre os 

atores e as pessoas.  Maria Ozana assume que a vida real é completamente diferente da telenovela e 

                                                                    
31  Telenovela infantojuvenil levada ao ar pelo canal SBT de 21 de maio de 2012 a 26 de julho de 2013. 
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postula que a verdadeira telenovela é vivida no lar. Por mais que defenda o não consumo de 

telenovelas, a entrevistada se apropria da mesma como metáfora para a construção do seu cotidiano. 

 Está pressuposto no discurso da Sra. Maria que os fiéis que assistem às telenovelas correm 

sério risco de se envolverem com a trama em uma intensidade que transpõe o limite do 

discernimento entre o bem e o mal, entre a ficção e a realidade. 

Ao saber que a entrevistada tinha um filho de oito anos de idade, questionamos se a mesma 

permitiria que ele assistisse a um capítulo de uma telenovela. 

 “Não, né? Vai, pega um filme; vai assistir um desenho. Porque isso não é bom. 
Não tem proveito nenhum. Principalmente pra ele que é uma criança, a gente tem 
que ensinar o que é bom. O que é bom é orientar no caminho do senhor, pra 
quando ele for grande seguir o exemplo dos pais. (Maria Ozana em entrevista, 
2013). 

Isso significa que a Fiel Maria Ozana estabelece o mesmo juízo de valor que o pastor ao 

censurar a telenovela. Assim, ela usa do próprio referencial para impor um sentido de 

comportamento ao filho. 

 

5.2 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O FIEL ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA 

 
Figura 16: Foto do Fiel Alessandro Aparecido 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 08/04/2013 
 

Alessandro tem 27 anos e atua profissionalmente com Assistente Social em uma ONG de 

São Paulo. Membro desde que nasceu da Igreja Pentecostal Congregação Cristã do Brasil , afirmou 

que esta  é uma das mais ortodoxas e rígidas no que diz respeito a valores morais. Para se ter uma 
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ideia a Congregação Crista do Brasil não permite que as mulheres usem maquiagem, cortem o cabelo 

e usem calças. Já os homens devem trajar ternos, não podem acompanhar nem jogar futebol e devem 

usar roupas cumpridas, inclusive em casa. Nos cultos desta congregação não se misturam homens e 

mulheres na plateia; cada grupo entra por um lado da igreja e ficam separados durante todo o culto. 

Foi uma entrevista reveladora no sentido de contribuir no entendimento sobre o papel da 

telenovela da Rede Globo na vida das pessoas. A despeito da rigidez litúrgica e moral da Igreja que 

frequenta, Alessandro foi um dos poucos entrevistados que assumiu sem pudor que acompanhava 

todas as telenovelas da Rede Globo. Contudo, deixou claro que não assume isso em hipótese alguma 

diante de outros membros da sua congregação. Podemos relacionar o comportamento do 

Alessandro como um de diferença entre a macromediação e micromediação proposta por Orozco 

(2002). O entrevistado adequa e adapta seus discursos sobre as telenovelas da Rede Globo de acordo 

com o lugar no qual se apresenta.  

Relembramos que, nesta dissertação, consideraremos que os processos de macromediação 

se dão na igreja, entendida como ambiente de sociabilidade no qual acontecem os rituais coletivos e, 

respectivamente, consideraremos o lar como local de exercício da micromediação – a manifestação 

da liberdade para uma mediação pautada pela privacidade, sem imposição direta de sentidos e 

valores morais da igreja. 

Alessandro chamou atenção para o fato de que existe certo julgamento dos outros 

membros da igreja diante daquelas que assistem às telenovelas. Contudo, na opinião do entrevistado, 

a partir de sua vivencia na congregação, o mesmo acredita que a maioria dos fiéis assiste às 

telenovelas da Rede Globo: 

Não podemos ver televisão, mas creio que a maioria assiste. Na nossa doutrina não 
é permitida ver televisão, por quê? Porque passa coisa do mundo. O que seria coisa 
do mundo? Drogas, que é coisa assim que a gente tenta se afastar. E também... 
relação também é... programas, né? Programas assim... de sexo, essas coisas assim... 
que é o nosso olhar... a gente... pra gente não cobiçar as coisas do mundo, a gente 
prefere então não ver. Claro que tem muita gente que vê. Eu mesmo se falar pra 
você que eu não vejo... é... televisão... estaria mentindo. Seria muito hipócrita da 
minha parte. (Alessandro em entrevista, 2013). 

A primeira macroproposição extraída desta entrevista refere-se ao fato de Alessandro 

consumir a telenovela, apesar de não concordar com os possíveis ensinamentos das “coisas do 

mundo” oferecidos por elas. O entrevistado deixa implícito que existe uma possibilidade de 

negociação de sentidos no processo de recepção de telenovelas por evangélicos, ou seja, reconhece 

uma possível ameaça moral veiculada mas assiste e assume a capacidade do receptor de discernir e 

atribuir valores.  

Ao ser indagado sobre qual seria sua postura no caso do pastor perguntar Alessandro assiste 

às telenovelas, o mesmo afirmou que:  

“Ah, claro que a gente vai falar que não, né? (risos). Ele não falava especificamente 
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da telenovela, mas falavam assim: “é muitos em vez de tá aqui na oração...de tá aqui 
orando, ficavam vendo a novela... aquela que acabou a pouco tempo ”...mas... 
aquele nome ele não citava. Mas a gente sabia que era Avenida Brasil. Então o 
pessoal já não via a hora de acabar o culto, né? Pra poder assistir, né? Porque essa 
novela foi... foi polêmica. É porque assim... a Congregação ela tem muito esse 
negócio de julgar. Claro assim que a gente sempre fala que a libertação é 
individual, mas a gente tem assim... aos olhos daquele irmãozinho que não é o 
corretinho ... sabe? Tem sempre mais a ver com isso. (Alessandro em entrevista, 
2013). 

Aproveitamos que ele recordou Avenida Brasil para perguntar se havia assistido à novela: 

 Assisti. De ponta a ponta. É, mas eu assisti... eu tenho até uma desculpa pra poder 
assistir, porque agora como eu estou fazendo pós-graduação em terapia familiar a 
nossa terapeuta, que é professora, ela indica que todos os terapeutas tem que vê 
televisão, por quê? Porque têm muitos pacientes que eles se... que eles se vê como 
um personagem de televisão. Por exemplo: “ai, eu me sinto um Tufão32 da vida... 
uma Carminha da vida”...então daí eu já vou saber o comportamento de cada um 
referente a isso. (Alessandro em entrevista, 2013). 

A macroproposição principal deste fragmento textual alude à apresentação de uma 

desculpa que justifique moralmente o seu comportamento. Alessandro deixa explícito que conhecer 

o conteúdo da telenovela pode ser utilizado em seu trabalho. A telenovela, segundo o entrevistado, é 

um importante mediador para o entendimento da realidade social.  

Ainda que não virtuosos, Alessandro deu sinais de que existiam motivos para assistir às 

telenovelas sem ser contaminado pelo “vício” do conteúdo, impróprio para evangélicos. Isso nos 

motivou a perguntar ao entrevistado se o mesmo acreditava na possibilidade de um evangélico  

acompanhar uma telenovela da Rede Globo e extrair algo de bom da trama: 

 Creio eu que dá sim. Eu acho... pelo menos Avenida Brasil que é essa novela...vamos 
citar ela como...como exemplo, né? Referência, né? Que ela foi referência. Tem 
muito... muito... cenas que... que comovia. Que servia até como lição de vida. Por 
exemplo, teve uma parte lá da Carminha discutindo com a Monalisa33 em relação a 
casamento, né? Que também, não é assim, qualquer coisa a gente vai jogar tudo pro 
alto, né? De negativo eu acho que vai contra a doutrina é em relação à 
relacionamento, né? Um fica com outro, o outro com o um... nós não... tanto assim 
que... pra nossa religião, se Deus preparou aquela pessoa pra você, “cê” vai morrer 
com aquela pessoa, né? Em relacionamento de... da... da Suellen tem dois ‘marido’... 
Aquela “pulação de cerca” a gente não aceita de jeito nenhum. Tinha um que tinha 
três ‘mulher’... jamais isso na igreja, jamais. O Cadinho tinha três ‘mulher’... Jamais 
aceitamos isso. Pra ‘nóis’ é... casamento é uma coisa muito importante. (Alessandro 
em entrevista, 2013). 

A macroproposição acima está relacionada ao fato de que o entrevistado, ao citar um 

exemplo de um valor virtuoso (a valorização do casamento) apresentado na telenovela, em seguida 
                                                                    
32 Tufão e Carminha eram um casal de Avenida Brasil, vividos respectivamente pelos atores Murilo Benício e Adriana 

Esteves.  

 
33 Monalisa era vivida pela atriz Heloísa Perissé, Foi namorada de Tufão e portanto, vivia à turras com Carminha. Suellen 

(Isis Valverde) tinha dois namorados ao mesmo tempo e Cadinho (Alexandre Borges), três esposas.    
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já tece críticas a outras situações vividas na trama envolvendo traição e bigamia. Fica implícito, neste 

fragmento, apesar de condenar o conteúdo, assume ser capaz de discernir sobre o certo e errado, 

entre o real e o ficcional.  Perguntamos, neste contexto, o porquê dos evangélicos terem que evitar a 

telenovela. 

Creio eu que o ser humano ele é malicioso, né? Querendo ou não... o que... o que 
mostra ali você acaba imaginando. Eu, nessa situação como é que eu ia viver, com 
três mulheres? Por exemplo, nossa, um cara ter três mulheres... que cara que não 
queria poder casar com três mulheres? Vamos ser bem sinceros. Acho que isso 
acaba refletindo sim. Então, é melhor evitar. Tanto que o pastor sempre fala: “tem 
coisa que é melhor evitar”. (Alessandro em entrevista, 2013). 

A macroproposição central deste fragmento denota o risco do ser humano claudicar ante o 

que representaria uma tentação. Na avaliação do entrevistado, o ser humano é um ser genuinamente 

malicioso. Ao assistir às telenovelas da Rede Globo, pode ter seu imaginário incitado e, por isso, o 

consumo de tais telenovelas representariam um risco iminente à conduta moral evangélica enquanto 

prescrição de pautas existenciais.   

Alessandro defende que a telenovela pode ser sugestiva e motivadora no sentido de 

contribuir para a tomada de decisões que são condenáveis à ética e a moral evangélica, razão pela 

qual o seu consumo deve ser evitado. 

5.3 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM A FIEL ROSANA APARECIDA  

 
Figura 17: Foto da fiel Rosana Aparecida Nunes 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 08/04/2013 
 

Rosana, de 42 anos, é fiel da Congregação Cristã do Brasil há mais de 30 anos. Ela se 

apresenta como evangélica de corpo e alma, só usa saias, não se maquia e cortou o cabelo apenas uma 
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vez, pois não havia mais como conviver com o cumprimento.  

Ela relatou que, durante quase uma vida inteira de dedicação à doutrina evangélica, já viu 

de tudo dentro da igreja, pessoas abandonado o cigarro, a bebida e a televisão.  Rosana afirmou que 

apesar das proibições sobre a telenovela, os pastores não demonstram mais tanta inflexibilidade 

como em outros tempos – ou seja, a proibição continua, mas hoje em dia existe tolerância maior em 

relação há outros tempos: 

Tem uns anciãos ‘mais velhos’ que eles falam da televisão. Falam que não pode. 
Tem outros irmãos que já são mais ‘maleável’. Por quê? Porque, de repente você... 
sei lá... se você não ‘tiver’ na sua casa, você têm filhos; eles vão na casa do vizinho. 
Meus filhos ‘fazia’ isso. Eu não tive televisão acho que... bem uns 20 anos. Fiquei 
sem televisão. Só que a minha irmã mora do lado. E minha irmã não era crente na 
época. E minha irmã tem televisão. Tem até hoje também. Hoje ela é crente 
também, mas tem TV também. Né? Televisão. E aí meu filho ia assistir lá. Então, 
comprei uma pequenininha. Aquelas pequenininha de cinco polegadas. Mas por 
quê? Por que eu preferi que eles ficassem em casa assistindo do que dar um mau 
testemunho aí fora, você entendeu? (Rosana em entrevista, 2013).  

O inicio da conversa com a Rosana evidenciou uma macroproposição que está relacionada 

à preocupação em justificar o fato de se ter um aparelho de televisão em casa. Ela atribui isso ao 

partir do pressuposto que contar com a tecnologia e suas possibilidades dentro do lar são melhores, 

pois assim seu filho, ao permanecer dentro de casa, não dará motivos para os outros falarem ou 

criticarem seus atos.  

Interessante notar que existe uma preocupação do que outras pessoas poderão falar ou 

pensar. Já  o conceito de lar traz implícita certa liberdade. Referimo-nos aqui às questão da 

micromediação e as possibilidades de se consumir telenovela no microambiente, pois este aparece 

como local livre de julgamentos de terceiros. 

De posse da informação de que o filho dela assiste às telenovelas, resolvemos então 

perguntar sobre o valor percebido por Rosana:  

E assim, novela eu não assisto, não gosto. A novela é... mais ou menos assim... que 
nem um novelo de lã. Ele vai te enrolando, né? Porque cada dia você quer ver o 
que vai acontecer no outro dia. E isso, te prende muito. Por quê? Porque daí você 
passa a deixar de ir à igreja pra ficar assistindo novela. Você quer ver o capítulo. E a 
novela é justamente no horário que tem o culto. Que o culto é das sete e meia às 
nove. É uma hora e meia de culto, né? E a novela, justamente passa nesse horários. 
Agora já não mais... porque agora já tá passando às nove, até dez horas, né? Mas 
antes era o horário... Assim, as pessoas as vezes deixavam de ir na igreja. (Rosana 
em entrevista, 2013).  

Essa critica à telenovela feita pela Rosana, na verdade é uma critica à estrutura do 

melodrama. Hupes (2003) nos orienta no sentido de esclarecer que “no enredo do melodrama o 

traço principal é a surpresa iminente, marca que se encontra inserida na elasticidade característica da 

trama”.  Sobre isso a autora completa: 

O melodrama leva o espectador de sobressalto em sobressalto para um desfecho, 
que que nem sempre concede o repouso do final feliz. A capacidade para 
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surpreender deve certamente ser associada ao caráter do enredo. [...] Para o 
espectador, a possibilidade de sobrevirem novos episódios permanece como uma 
suspeita e uma inquietação a lhe instigar o interesse. Sentimentos que, de resto não 
o abandonarão até as cortinas se fecharem, e que responde pelo estado de vigília 
ininterrupto a que fica submetido. (HUPES, 2003, p. 29).    

Quando perguntei a Rosana se ela já assistiu ou tem vontade de assistir, a resposta foi: “Às 

vezes recorro ao Youtube para resgatar alguns capítulos de novelas mexicanas, pois estas não são tão 

apelativas quanta as brasileiras”. Perguntei então qual era o conteúdo apelativo que ela enxergava nas 

telenovelas e rapidamente ela respondeu “ sexo, traição e fornicação”.  

A macroproposição desta entrevista nos revela uma situação que já foi identificada e 

relatada anteriormente. Para a Rosana, a telenovela possui um conteúdo que pode ser ameaçador à 

moral e à ética evangélica por promove o sexo, a traição e a fornicação. 

Fica implícito também que não há possibilidades de negociação nos processo de recepção 

de telenovelas, pois para a entrevistada, esse produto cultural funciona como uma aparente 

decodificação do pecado em forma de melodrama, passível de se assistir em casa. 

Ao indagarmos se a telenovela da Rede Globo pode ter um possível papel socioeducativo ou 

algo positivo, a entrevistada citou uma produção que mostrava ao fim fotos de crianças 

desaparecidas, elogiando a iniciativa: 

 Que nem teve uma novela aí, não sei qual é, que eles colocavam no final as 
crianças que ‘tava’ ‘desaparecida’. Não sei. Acho que muitas crianças conseguiram 
se achar, outras não. Não sei. Mas, é legal! É lógico. É um papel legal. É bacana. 
Então pra que apelar? Né? Pra que apelar? Pra que ter cenas de nudez? Porque 
assim, você adulto, tudo bem. Você assiste tranquilo. Mas hoje não ‘é’ só os adultos 
que assistem, hoje as criança também tão assistindo. (Rosana em entrevista, 2013). 

Para concluir, destacamos do trecho acima a macroproposição relacionada ao 

reconhecimento de um possível papel social da telenovela. Rosana deixa implícito que nem tudo que 

circula no conteúdo é condenável – inclusive, mesmo sem assistir à telenovelas da Rede Globo, a 

entrevistada foi capaz de recordar uma iniciativa positiva. Outro ponto que chamou a atenção na 

resposta: após uma fala condenatória, a entrevistada diz “adulto tudo bem. Você assiste tranquilo”. 

Fica implícito então que os adultos possuem filtros mediadores mas a criança pode aprender com o 

conteúdo apelativo e a nudez. 
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5.4 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM A FIEL MARIA VICENTE 

 

 
Figura 18: Foto da fiel Maria Vicente 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 08/04/2013 
 

A ajudante de cozinha Maria Vicente, de 48 anos, é frequentadora fiel da Igreja Deus é 

Amor há cinco anos, faz questão de enfatizar que não usa maquiagens, calça comprida, roupas da 

moda e durante o culto utiliza um véu para cobrir o rosto.  

Ela não entrou em detalhes sobre a posição da Igreja com relação às telenovelas da Rede 

Globo, pois estava visivelmente desconfortável em falar sobre o assunto e principalmente, mostrou-

se reticente em falar da igreja em nome da Igreja. Antes da entrevista, comentou que não gostaria 

nem de falar a respeito de telenovelas, mas ao perguntarmos se essa era uma orientação da Igreja, 

respondeu: 

 Nossa igreja mesmo, não permite televisão e novelas, né? As coisas de sexo, mas 
agora foi liberado televisão, né? Por quê?...  Porque na família tem sempre aqueles 
que ‘é’ católico, né? Então... não é proibição. A igreja Deus é Amor não permite, mas 
eles não tiram na marra. Não tiram à força. Porque na família tem aqueles que 
‘insiste’, né? (Maria Vicente em entrevista, 2013). 

A macroproposição da citação acima evidencia uma proibição às telenovelas em função do 

que a entrevistada chamou de “coisas de sexo”. Em seguida,  justificou uma recente liberação da 

igreja, pois na família sempre tem um católico.  Ficam então implícitos dois aspectos: o primeiro 

ligado ao fato de que católicos não se incomodam em assistir às cenas de sexo, ou em outra via, Em 

segundo, fica implícito que só existe liberdade em assistir à televisão porque no lar há quem insista. 
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Caso contrário,  ela não estaria presente  –  acreditamos que isso seja uma proibição. 

 Para concluirmos esta entrevista, pois o desconforto da Sra. Maria Vicente era visível, 

resolvemos perguntar a ela sobre a posição do pastor ao tratar do assunto telenovelas da Rede Globo: 

Os ‘pastor’?  Ah, eles não... só sei que eles ‘fala’ que passa as coisas ‘ruim’ nas ‘novela’, 
né? Coisas que da mal exemplo, né? Muitas coisas ‘ruim’ de sexo né?  Traição. É... 
Muita guerra, né? Muitas coisas... Esses ‘negócio’ de sexo ‘tamém’, né? Então... muita 
coisa assim... Eles até falam que a gente deve evitar de assistir, né? (Maria Vicente em 
entrevista, 2013). 

Assim como nas entrevistas anteriores, percebemos que o veto à telenovela continua. As 

macroproposições nas falas se repetem e aparecem em forma de maus exemplos proporcionados 

pelas telenovelas. Na entrevista da Sra. Maria Vicente não foi diferente, ou seja, ela ressaltou a 

questão do sexo, da traição como algo ruim e completou dizendo que, por isso pastor diz que “é 

melhor evitar”.  Entendemos que o que está explicito é que se o fiel não evitar o consumo de 

telenovelas ele acaba aprendendo o errado, o não virtuoso. O pastor parte do pressuposto que o fiel é 

incapaz de discernir sobre o certo e o errado, de negociar sentidos entre o rela e o ficcional. 

5.5 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O FIEL JOSIVALDO O. DA COSTA 

 
Figura 19: Foto do fiel Josivaldo O. da Costa 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 08/04/2013 
 
 

Fiel da Assembléia de Deus nos últimos quinze anos, Josivaldo é um manauara que estava 

com 39 anos quando nos concedeu a entrevista. Ele atua como pedreiro em São Paulo. Não 

acompanha futebol, pois não idolatra imagens nem símbolos, só usa roupas fechadas – ou seja, calça e 

camisas com golas, assim não expõe o corpo, que segundo ele “faz parte de Cristo”.  
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Ao abordarmos o assunto telenovela, o entrevistado se mostrou radicalmente contra e 

ressaltou que “não existe nada que possa ser aproveitado para o bem” . Relatou inclusive situações 

que viveu dentro de casa com seus filhos, com conversas a respeito dos males causados pela televisão. 

Para Josivaldo “as telenovelas de hoje em dia ensinam só coisas erradas... Destruir família, 

imoralidades, ensina a se separar da mulher enquanto a rede evangélica só fala da palavra de Deus, 

ensina a ganhar almas” (Josivaldo em entrevista, 2013). 

A macroproposição evidenciada no trecho acima diz respeito novamente à família 

destruída pelos ensinamentos da telenovela e sua imoralidades, enquanto a rede de televisão 

evangélica ensina a ganhar almas por meio da palavra de Deus. Existe aí uma atribuição de sentidos 

explícita, na qual atribui razão e virtude ao modo de vida com ética – a maneira de viver do 

evangélico. Isso é imposição de sentidos.  

Perguntamos ao Josivaldo se ele poderia nos citar alguma telenovela da Rede Globo que 

apresente conteúdo inadequado: 

“Tem sim, tem uma novela que passa de tarde na Rede Globo, uma novela de 
jovens34. Então essa novela só ensina traição, imoralidades, sexo... Por que você 
acha que hoje a gente vê muitos jovens traindo? Porque eles aprendem na novela. 
Os filhos aprendem a ser maus assistindo telenovelas, eu não permito nem que 
meus filhos vejam que é para não aprender essas coisas de imoralidades. (Josivaldo 
em entrevista, 2013). 

Segundo a citação acima, Josivaldo não exitou em confirmar o que já temos identificado 

como algo comum nos discursos de pastores e fieis – um discurso no qual a macroproposição é 

atribuir à telenovelas da Rede Globo uma capacidade de ensinar a traição, o sexo e a imoralidade. Ele 

afirma que não permite que seus filhos assistam às telenovelas, pois não quer que eles aprendam 

imoralidades. Deixa explicito que seus filhos, assim como os entrevistados anteriores, não vão 

entender o conteúdo da telenovela como ficção. 

Ao abordarmos a imposição dos pastores sobre o veto à telenovela da Rede Globo, 

Josivaldo não hesitou em afirmar:  

Os pastores recomendam que agente só assista canais evangélicos e não novelas, 
eles mesmo falam que não é para assistir novela, porque a novela ensina a fazer o 
errado, a imoralidade. A novela pode influenciar na formação dos filhos a fazer o 
errado, é muito difícil ensinar o bem. As novelas ensinam a armar emboscadas, 
armações para outras pessoas, eu já me senti motivado a me vingar de outras 
pessoas vendo TV, novela e etc. Eu fui salvo por Deus. (Josivaldo em entrevista, 
2013). 

Fez questão de frisar que um comportamento virtuoso e sem vícios em vida é fundamental 

para a “ salvação”, e esclarece: 

 Muitos irmãos vão ficar por causa de novela, por causa de filme; Jesus não marcou 
o dia nem a hora que ele vem, né? Como todos nós sabemos disso, né? Que ele diz 

                                                                    
34 Acreditamos que ele se referia à Malhação, teleficção seriada que está no ar desde 1995. 
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que iria, mas que um dia ele ia voltar. Ele não disse: “eu vou voltar tal dia.”. Porque 
se ele falasse o dia que ele ia voltar... Com certeza se eu for um cara viciado em 
novela... Hoje mesmo eu ia parar, então não assisto. (Josivaldo em entrevista, 
2013). 

Então sentimos a necessidade de uma explicação mais detalhada para entender um pouco 

mais sobre o que seria esta “salvação”, que poderia ser comprometida por um ato não virtuoso, como 

acompanhar telenovelas. Josivaldo então explicou:   

A salvação é em vida, é aqui. E o dia que... que você morrer, você tem um lugar te 
esperando. Um lugar da vida eterna, né? Que é a Bíblia diz que lá não há... não vai 
mais haver ranger de dente. O ranger de dente é o inferno... quando a pessoa vai 
pro inferno, fica gritando...é aquela lamentação: “Meu Deus por que eu fiz aquilo?” 
...isso daí se significa: ranger de dente, né? É um povo que não tem esperança, e 
quando fizer tudo que quiser aqui na Terra, quando morrer... tenta querer voltar, 
não dá mais. É... a Bíblia diz: “Quando há vida, há esperança.”... Hoje aqui na terra, 
nós todos ‘tem’... a gente ‘tá ’ com vida, a gente tem que buscar Jesus. Quando nós 
temos vida. Pois é, e muitas ‘pessoa’ assiste novela, assiste filme, mas tá sabendo 
que não tá... a vida espiritual dele... tem muita gente mesmo que já chegou comigo: 
“Eu sei que eu estou errado, eu não consigo... eu não consigo deixar de assistir 
novela, não consigo deixar de assistir isso que... e muitas vezes eu deixo o meu 
afazer de casa pra ‘mim’ sentar na frente de uma televisão e assistir novela”. E 
quando vai pra igreja, com a Bíblia lá, quer falar de Jesus. Muitos fazem isso. 
(Josivaldo em entrevista, 2013). 

 

5.6 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM A FIEL LUCIMAR ALVES DE ALMEIDA 

 
Figura 20: Foto da fiel Lucimar Alves de Almeida 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 09/04/2013 
 
 

Lucimar é uma costureira, quando nos concedeu a entrevista estava com de 39 anos. Fiel da 
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Assembléia de Deus há dezenove, ela nos esclareceu sobre alguns aspectos que envolvem a proibição 

em assistir às telenovelas da Rede Globo. Fez questão de frisar que não assiste, pois não gosta e que 

não é a proibição da igreja que influencia seu comportamento. Ao nos referirmos sobre uma 

proibição imposta pelos pastores, Lucimar afirmou : 

É assim, eles não permite, né? Eu mesmo, eu não assisto porque é de mim ... eu 
não!... Mas assim, eles não permitem. É igual que eu falo... que assim, tem muita 
coisa de incentivo , beija aqueles...né? Eles (os personagens) se agarram e se 
beijam...então isso é... A violência, também tem assim... e eu não assisto nem em 
termo assim dele proibir, é que eu não gosto mesmo. Eu não sou fã de televisão. 
(Lucimar em entrevista, 2013). 

Lucimar deixou claro que a decisão de não assistir à telenovela é dela e não dos pastores de 

sua Igreja, apesar deles não permitirem esse tipo de programação. A macroproposição, neste caso, 

atribuímos ao fato dela não se sentir confortável com cenas de beijo e violência. Partimos do 

pressuposto de que a condição de ser evangélica já revela uma dificuldade em lidar com esse tipo de 

cena. Fica implícita ainda a postura que o pastor, ao cercear a telenovela de maneira coletiva, impõe 

sentido ao comportamento dela enquanto fiel daquela igreja. 

Durante a entrevista, Lucimar disse que os pastores, “ao descobrirem que um fiel 

acompanha telenovela, chamam-no para conversar e orientam sobre os valores da doutrina”. Tal 

afirmação fortalece nossa hipótese de que o pastor tem sim influência no comportamento dela 

enquanto telespectadora de telenovelas.  

Outro ponto interessante foi quando perguntamos qual era o problema do pastor com a 

telenovela da Rede Globo, ou seja, o que incomodava o pastor : 

É assim, porque muitas pessoas deixam de ir pra igreja, pra orar, assistindo novela. 
Porque tem que ter a presença que eles falam: “deixa de vir no culto pra ficar 
assistindo a novela... Então, bate os ‘horário’, né? Porque o horário da novela é o 
horário que a gente tá no culto. (Lucimar em entrevista, 2013). 

O trecho acima revela uma nova macroproposição muito clara –  o fiel que está em casa na 

hora da novela não está no culto. Sem fiel, não tem culto e sem culto, não tem igreja. Podemos 

considerar que tal citação deixa implícito que a preocupação dos pastores vão além dos valores 

morais e éticos. Existe uma preocupação de cunho mercadológico, uma disputa pela atenção do fiel e 

pela presença física do mesmo, de modo que possam se configurar os rituais do culto coletivo e suas 

especificidades. O pastor, então parte do pressuposto que o fiel, em casa vendo novela, está em risco.   
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5.7 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O FIEL JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS 

 
Figura 21: Foto do fiel José Eduardo dos Santos 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 01/04/2013 

 

José Eduardo tinha 38 anos quando nos concedeu a entrevista, é porteiro de profissão e 

membro da Igreja pentecostal Deus é Amor. Ele teceu duras críticas às telenovela da Rede Globo e 

ressaltou os riscos oferecidos pelo habito de acompanhar novelas, principalmente no que diz 

respeito aos malefícios para o casamento. Começamos perguntado a ele se assistia às telenovelas:  

Não. Não... assim às vezes quando eu vou pro interior ou pra casa da minha sogra 
assim... às ‘vez’, como lá não tem antena, não tem nada, a gente dá uma olhadinha 
aqui, uma olhadinha ali, mas não aprofunda muito, né? Uma olhadinha. Pra passar 
o tempo. Mas não pra ver por interesse de alguma coisa; porque pra mim as novela 
não tem fundamento. Por que o que ensina a televisão? A televisão... ou melhor, a 
novela ensina a trair e a mentir. Ensina a uma coisa errada, né? Errônea. Então 
como o crente, a pessoa cristã não pode tá mentindo, traindo marido e mulher, 
brigando, confusão assim, né? É diferente. Pra falar a verdade, eu não gosto mais 
por causa disso. (José Eduardo em entrevista, 2013). 

 Alinhado com os discursos anteriores, José Eduardo também atribui às telenovelas  

ensinamentos de valores imorais e antiéticos, como a mentira e a traição, por isso  entende que não 

deve assistir. Ele deixa implícito que caso venha a acompanhar, corre o risco de aprender a trair sua 

esposa.  

José Eduardo atribui como um dos aspectos negativos da telenovela o fato dela ser seriada, 

causando assim dependência em assistir aos outros capítulos :  

Tenho um amigo meu que eu conheço, ele está indo pra igreja e a mulher dele não 
está lá no culto e uma das hipótese é a televisão; porque a novela ela é assim, ela 
começa, normal, né? Quando vai acabar, acaba de uma parte interessante. Então 
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‘que que‘ acontece? No outro dia ‘cê‘ quer ver o que aconteceu. Alguém vai matar? 
Ou alguém vai bater? Ou um drama aconteceu. Um carro bateu em alguma coisa... 
Então, no outro dia incentiva a pessoa a continuar olhando, ai a pessoa fica presa 
naquilo. Isso aí não é bom. A pessoa deixa de fazer alguma coisa pra ver a novela 
passar pra não perder o episódio. Às oito, às sete, às seis, enfim. (José Eduardo em 
entrevista, 2013). 

Tal aspecto já foi relatado em outra entrevista e explicado a sob a luz de Hupes (2003) ao 

falar sobre a “capacidade de surpreender associada ao caráter do enredo do melodrama”. Segundo 

um exemplo citado pelo entrevistado, a telenovela pode ser desencadeadora de desentendimentos 

matrimoniais . Ele comentou sobre um casamento que quase acabou por causa das telenovelas:  

Novela não tem nada que... de aproveitável pra assistir; inclusive o Antônio, 
quando estava aqui, o zelador ele falava pra ‘nois’, né? Que a mulher dele estava... 
que ele estava tendo uns problemas com a mulher dele por causa de novela. 
Mulher dele queria ficar direto assistindo novela, assistindo das seis, das sete, das 
oito, das nove; e não queria assim... “Vamos sair pra jantar?”... “Ah, não vou.”. Ai 
pergunta porque, “não, não estou com vontade”; não é porque ela não estava com 
vontade, é por causa da novela que ia passar e ela não queria perder o episódio. 
Chega noutro dia, “ó, vamos almoçar? “ah, não, não vou porque não sei o que”. 
Então ficava aquele negócio, estava dando problema no casamento por causa 
disso. Até que conversando bastante com ela, explicando para ela, pegou e deixou 
de assistir novela, né? Parou de assistir. A vida dele melhorou. (José Eduardo em 
entrevista, 2013). 

A macroproposição retirada do trecho acima pode relacionar a telenovela uma espécie de 

vício nocivo, com efeito narcotizante, no qual a pessoa é capaz de deixar de realizar algumas 

atividades, como acompanhar o marido em determinadas ações ,para ficar em casa vendo telenovela. 

Para concluir sua opinião,  José Eduardo nos explicou que: 

Tem pessoas que tentam figurar o que aconteceu pra ver se consegue ter o mesmo 
resultado que tem na novela. Por exemplo a pessoa larga do marido, arruma outra 
mulher mais nova e acaba dando certo e fica naquilo ali, já era. A pessoa vê, filtra, 
alimenta aquilo que viu: “ah, vou fazer a mesma coisa também. Inclusive, quando 
eu via novela, vinha algumas coisas na minha cabeça, meio ainda de pensar em 
fazer aquilo, falei: “ah, não vou fazer isso”; mas pensava. Vinha na minha mente 
aquilo. Tem um amigo meu que falou pra mim: fui destruído por causa de novela, a 
mulher assistindo a novela das seis, das sete, das oito, das nove ‘hora’ e tudo que ela 
via... e percebeu que o que acontecia na novela que ela assistia acontecia na vida 
deles. A mulher via, alimentava aquilo e acabava fazendo a mesma coisa. Não é 
todos mas, tem muitas pessoas que ‘faz’ isso. As vezes a gente não vê,  mas acaba 
alimentando uma coisa errada e fazendo igual. Então, por isso que, pra mim, eu 
prefiro não assistir... Já falei pra minha esposa que não... televisão, novela não... Se 
for pôr novela aqui a gente não vai ter televisão. Um dia eu até falei com ela, 
conversamos, sentamos e conversamos e ela aceitou de boa... Então está bom. 
Porque novela não é bom. (José Eduardo em entrevista, 2013). 
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5.8 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O FIEL JOSÉ CARLOS DA SILVA 

 

 
Figura 22: Foto do fiel José Carlos da Silva 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 01/04/2013 
 

Frequentador da Igreja Mundial do Poder de Deus, José Carlos tinha 39 anos quando nos 

concedeu esta entrevista. Ele atua profissionalmente como zelador em um edifício residencial. Seu 

relato mostrou viver um dilema em casa, pois não assiste telenovelas da Rede Globo em função dos 

valores da sua doutrina. Mas, sua mulher não abre mão de acompanhar e isso faz com que ele, de vez 

em quando,  “dê uma olhadinha”.  

José Carlos  atribui como maior problema das telenovelas ao fato de que elas não trazem 

bons fluidos e completa:   

É, na verdade assim, eu não tenho muita vontade de ver... não gosto muito de 
assistir, mas eu acabo que as vezes assistindo devido à minha esposa, que ela... ela 
gosta de assistir e então eu ‘cabo’ que as vezes assistindo. A minha opinião é a 
novela ela não traz fluidos bons nenhum. É... ela às vezes até aborda uns temas 
polêmicos; mas na maioria o que ‘nois’ vê lá é muita mentira, prostituição... coisas 
que só vem a fazer com que o homem se debande pro lado ruim. Não vejo 
benefício. Eu já deixei claro que não é uma coisa boa. Que por nós ser evangélico 
nós temos um conceito, né? Que não é algo que venha a trazer benefícios pra nós, 
né? Mas infelizmente, como ela gosta, não posso “tá” também indo ‘de contra’ o 
gosto dela. (José Carlos em entrevista. 2013). 

 A macroproposição deste trecho revela que, apesar da citação acima demonstrar que o 

entrevistado não acredita que a telenovela traga bons fluídos para sua vida, ele não se mostrou 

completamente intolerante “com as mentiras e a prostituição” que, segundo ele, é o que mais aparece 
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em telenovelas. José Carlos, de certa forma, respeita o gosto da esposa, pois como diz, “infelizmente 

ela gosta”.  Podemos entender que o que está implícito neste trecho é que, apesar da sua negação ao 

consumo deste produto cultural, ele não atribui uma completa falta de negociação no processo de 

recepção de telenovelas da Rede Globo.  

Perguntamos a ele sobre o conteúdo  que mais incomoda além das mentiras e a 

prostituição:  

Ah, no caso assim... a prostituição, adultérios, né? Mentiras. Que... uma maior 
parte é um mentindo pro outro, né? É ganâncias, né? São várias coisas que não 
‘condiz’ com aquilo que nós pregamos; que o evangelho prega. (José Carlos em 
entrevista. 2013). 

Perguntarmos a José Carlos se a telenovela não poderia ter um papel benéfico para a 

sociedade, ao que ele citou a telenovela Salve Jorge como exemplo:  

Um caso mesmo que... tem uma novela que minha esposa assiste agora 
atualmente, é Salve Jorge. Ela aborda de muitas pessoas que existem um sonho de 
ir pra outros país pra ser modelo, pra ser bem-sucedida, mas que infelizmente 
quando chega lá vê que a realidade é outra totalmente diferente, né? É... No caso 
algumas garotas são contratadas aqui pra ser modelo e chega lá elas acabam que 
sendo obrigadas a se prostituir. É um tema que é importante, né? (José Carlos em 
entrevista. 2013). 

A macroproposição esta na contradição entre a condenação que ele faz sobre a prostituição 

que hipoteticamente aparece na telenovela e, em seguida, cita o marketing social de Salve Jorge, que 

abordou o tráfico de pessoas, destacando o caráter educativo da produção. 

Questionado sobre a imagem de São Jorge que aparece no enredo da novela, respondeu:  

Também já é uma outra coisa também que... na realidade é... é.... não condiz com a 
minha...com a.... com a minha doutrina. Por quê? Porque esse santo ele... ele é 
ligado com o umbandismo. Não que eu tenha nada contra o umbandismo, mas 
segundo o que consta é que... é uma seita que ela proclama é... coisas que venha a 
prejudicar outras pessoas, né? E... e isso também já é um... um dos fatores também 
que é negativo pra mim. (José Carlos em entrevista. 2013). 

Na entrevista com José Carlos, fica implícito que o fiel pode identificar na mesma 

telenovela aspectos positivos e negativos, o que nos permiterefletir sobre a possibilidade de recepção 

ativa. Ele foi o primeiro entrevistado que, apesar da negação ao conteúdo da telenovela, é capaz de 

negociar os sentidos e valores impostos pela doutrina , então ao contrário do que afirmou o pastor 

André Luiz, o fiel, neste caso, tem sim estrutura cognitiva para discernir o certo do errado. 
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5.9 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM A FIEL REGINA MARIA PINHEIRO 

 
Figura 23: Foto da fiel Regina Maria Pinheiro 
Fonte: Foto realizada por Fabrizzio Chioccola em 21/04/2013 
 

Regina estava com 48 anos quando nos concedeu a entrevista. Ela atua profissionalmente 

como Agente de Conservação. É fiel frequentadora da Igreja Internacional da Graça de Deus e 

congrega junto com o pastor Roberto e a pastora Josiane. 

 Primeiramente, desistiu de nos conceder a entrevista ao saber que o assunto abordado seria 

a telenovela da Rede Globo. Depois de insistir e contar com a ajuda dos pastores, ela decidiu opinar 

sobre o assunto. Mesmo assim , deixou claro que se algo a incomodasse, não responderia. Ao 

perguntarmos a se ela voltaria a assistir àstelenovelas da Rede Globo:  

Em hipótese alguma. Não assisto. De jeito nenhum. Olha, não tem nada assim que 
é útil pra vida de ninguém, né? Tem coisas assim, nas novelas que não dá mais pra 
assistir. Principalmente quem tem filhos, porque... tem muita coisa assim que... é 
imoral, né? Não edifica. É coisa de sexo. Coisa de traição. Mentira. Não é? 
Adultério. Então... não convêm. Que a gente vai ‘tá’ensinando pros nossos netos, 
filhos a crescer com aquilo na mente, né? Eles vão começar a praticar tudo aquilo 
que ‘tá’ vendo. Tudo que passa ali... É adultério. Mentira. né? É Traição. Assim, na 
novela eles mostram muita imagem...idolatria ali. Tem ‘as’ idolatria, né? Nós não 
idolatramos imagens”.( Regina Maria em entrevista, 2013) 

A macroproposição aqui não difere das outras identificadas até o presente momento – sexo, 

traição e mentiras são elementos presentes no conteúdo das telenovelas cujo teor não é edificante, 

segundo as palavras da entrevistada. Outra macroproposição extraída da entrevista está intimamente 

ligada aos ensinamentos que a telenovela da Rede Globo pode proporcionar às crianças que, de 

acordo ,com a entrevistada  podem “crescer com aquilo na mente”. Regina parte do pressuposto que 

assistir é aprender o errado e o imoral e novamente encontramos implícita a questão da recepção 
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passiva, sem possibilidades de negociação ou diferenciação entre o real e o ficcional.Perguntei o que 

pensava sobre a novela Salve Jorge que tem um a imagem de um santo como símbolo: 

Misericórdia. Eu não assisto, né? Mas vejo muitos comentando sobre essa novela 
que tem, né? Ali a imagem dele. Então ali, eles tão ensinando ali... a se mostrar pra 
ele, não? São Jorge. É uma imagem de umbanda, pertence à umbanda. Novela não 
tem o que aproveitar. (Regina Maria em entrevista, 2013). 

5.10 FIÉIS EVANGÉLICOS E A NEGOCIAÇÃO DE SENTIDOS: MEDIAÇÕES NO TEMPLO 

E MEDIAÇÕES EM CASA 

Inicialmente, cabe esclarecer que atribuímos a este capítulo o objetivo de construir 

subsídios suficientes para analisarmos as respostas sob um prisma que contemplasse três vias 

principais. Em primeiro lugar, pretendíamos identificar elementos presentes nos discurso dos fiéis 

que exemplificassem os valores morais e éticos da doutrina evangélica. Valores que, por sua vez,  

pudessem ser relacionados como fruto da imposição de sentidos presente nos discursos de pastores. 

 Em segundo lugar, pretendíamos identificar os processos de recepção das telenovelas da 

Rede Globo por fies evangélicos pentecostais e neopentecostais, considerando os processos de 

negociações dos sentidos entre os valores da doutrina quando colocado diante do conteúdo da obra 

da Rede Globo – ou seja, quais seriam os elementos presentes na teleficção que não seriam 

considerados dignos de ser consumido. 

  Em terceiro, mas não menos importante, esta etapa procurou identificar e apontar os 

instantes em que se configuram os processos de macro e micromedições propostas por Orozco, 

(2002). Entender como, em casa ou no templo, o evangélico lida com preceitos éticos e morais 

impostos pelo pastor na prática evangélica. Em suma, pretendíamos ver se havia processos 

dissonantes de recepção, posto que, conforme comprovado no capítulo 4, os pastores vetam ou 

aconselham pelo nao consumo das telenovelas da Rede Globo. Em outra via e conforme 

supúnhamos, os fiéis de maneira geral assistiam às telenovelas.  

 Possivelmente eles realizam conexões pelos espaços públicos que transitam, revelando que 

além do ambiente da igreja, circulam por âmbitos da sociedade cujo público não condena a 

telenovela da Rede Globo. Este trânsito social, além de acontecer de maneira diversificada nos mais 

diferentes âmbitos do tecido social, pode também ser identificado pelas diferentes práticas  as quais 

os fies se submetem no dia a dia, como frequentar escolas, shoppings, realizar viagens, interagir com 

outras pessoas no trabalho e nos bairros onde vivem. 

É justamente neste encontro com o mundo que acreditamos que aconteçam os processos 

de macro e micromediações. Ou seja, uma mediação nos sentidos e valores que ocorre de acordo com 

o ambiente em que circulam. 
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Acreditamos que diante de tal imposição de sentidos e valores morais da doutrina 

evangélica, representada na figura dos pastores, abre-se uma negociação entre os fiéis para a 

possibilidade de se consumir telenovelas da Rede Globo. Isso mesmo diante a apreensão da doutrina 

moral evangélica e da imposição  dos pastores – em se proceder sempre querendo que suas máximas 

se tornem universais, como Kant nos esclarece  através do conceito de imperativo categórico.  

Desse modo, há um processo de negociação de sentidos entre as atribuições de valores 

morais acerca das narrativas das telenovelas que oscilam em função do espaço social no qual 

circulam.  

Parece-nos interessante buscar o paradigma teórico construído por Martin Serrano 

(1977), em sua proposta sobre mediação social na qual ele trabalha com dois tipos de mediação – 

estrutural e cognitiva. Cabe lembrar que tais eixos, tanto estruturais quanto cognitivos são 

fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho, pois aqui representam respectivamente a 

igreja no papel da estrutura social enquanto a cognitiva abarca os elementos que compõem a 

imposição de sentidos através dos discursos morais impostos pelo sistema da Igreja evangélica. 

Ao realizar uma retomada sobre os estudos de mediações, Antonacci (2013) lembra que 

Martín Serrano (1986) entende os meios de comunicação como agentes estruturantes. “A mediação 

atua como elemento de controle social, determinando temas a serem abordados e maneiras a serem 

tratadas. Há, assim, um código social, um “sistema de ordem” (1986, p. 736) para a reprodução da 

realidade, que permite a compreensão das mensagens” (ANTONACCI, 20013, p. 41).  

A autora também cita a interpretação de Maldonado (2008),  para Martín Serrano : 

A mediação cognitiva pode ser compreendida por maneiras de interpretar o mundo, por 

formas de realizar narrativas e estabelecer discursos, que ressaltem determinados valores de uma 

sociedade. Já a mediação estrutural abarca modelos, rituais, institucionalização, relevância e 

expressividade.   (ANTONACCI, 2013, p. 42). 

Dessa forma, os meios massivos são estruturantes na medida em que  escolhem o que será 

tratado e como tal elemento vai ser abordado. Mas a mediação cognitiva se faz presente para 

interpretar o que a mídia apresenta. Em nossas entrevistas, embora fique nítido o poder do discurso 

evangelizador da igreja, verificamos a negociação de sentido por parte dos entrevistados em relação 

ao conteúdo das telenovelas.  

 Nessa perspectiva, a mídia serve ao consumo, medeia-o, facilita-o. Apesar de o termo 

suscitar a noção de mediação, de consumo por meio da mídia, o foco não é posto nos conteúdos 

produzidos por ela, o que envolve a expressão consumo midiático, foco desse texto, e sim como 

estimuladora de comportamento ora entendido pelos pastores como uma ameaça aos valores 

morais. Para Silverstone, 2002: “a mídia é o instrumento para nos persuadir a aumentar o nível e a 

intensidade de nossas atividades de consumo” (SILVERSTONE, 2002, p. 156). 
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Para exemplificar a apropriação da telenovela como “recurso comunicativo”, podemos citar 

a entrevista com Alessandro Aparecido da Silva, membro da Igreja Internacional da Graça de Deus 

desde a infância. Seguramente, esta é uma das congregações mais ortodoxas com a qual nos 

deparamos durante nosso processo empírico. Alessandro afirmou que quando está entre os fiéis de 

sua igreja ou em contato com pastores, não assume em hipótese alguma que acompanha telenovelas. 

Contudo, em casa, sem a vigilâncias do pastor e de outros fiéis, não perdeu um só capitulo de Avenida 

Brasil. O entrevistado declarou também que além de achar a trama interessante e criativa, sentia-se 

envolvido com a polêmica presente nos núcleos familiares e reforçou ainda que na faculdade todos 

conversavam a respeito, o que despertava sua curiosidade. Tal declaração reitera a colocação de 

Lopes acerca da narrativa da nação (2010, p. 2). 

 Além disso, o entrevistado em questão afirmou que o hábito de acompanhar telenovelas o 

ajudou em seu desempenho profissional enquanto assistente social – estar  informado sobre os 

acontecimentos das telenovelas possibilitava a comunicação com seus pacientes durante os 

atendimentos. Podemos entender este envolvimento dele com a telenovela como algo que  trouxesse 

pertencimento a um determinado grupo ou extrato da sociedade. 

Mas o moralismo se mostrou presente e repetitivo em todas as entrevistas. O fiel vive com 

uma espécie de obrigação de se comportar kantianamente, ou seja, de agir por meio de um modelo de 

conduta exemplar para os demais, uma conduta que nem o próprio fiel compreende claramente.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A motivação originária deste trabalho partiu de questionamentos oriundos de inquietações 

pessoais. Por mais que a produção cientifica requeira uma vigilância epistemológica, nos termos 

expostos por Bachelard (2006), é inevitável assumir que, como defende Bourdieu (2002) os 

resultados científicos não são neutros e estão permeados de valores e subjetividades do próprio 

pesquisador. Com efeito, para o sociólogo francês: 

A comparação orientada pela hipótese de analogias constitui não só o 
instrumento privilegiado do corte como os dados pré-construidos, que 
pretendem com insistência ser tratados em si mesmos e por si próprios, mas 
também o principio da construção hipotética de relações entre relações. 
(BOURDIEU, 2002, p. 68). 

Neste sentido e para reforçar tal pressuposto, trazemos à luz as palavras de Schneider 

(2013), ao se referir sobre a impossível neutralidade do pesquisador: 

A crítica é importante, na medida em que enfatiza uma discussão usualmente 
deixada de lado, a saber, a de que métodos e mesmo técnicas de pesquisa não são 
neutros, isto é, estão necessariamente, saiba o pesquisador ou não, articulados com 
teorias, e a vigilância epistemológica não deve permitir que essas articulações 
ocorram sem que se tenha consciência do fato. (SCHNEIDER, 2013, p. 222). 

Tendo tais postulados como pressupostos inerentes a esta pesquisa, iniciamos a dissertação 

postulando o entendimento do evangelismo como prática social que transcende os muros das igrejas 

e templos, e que circula por esferas de ordem comportamental e mercadológica. 

Entendemos que os seguidores do evangelismo ocupam hoje um lugar de destaque na 

sociedade brasileira. Segundo exposto na introdução desta dissertação, os dados do Censo/IBGE 

(2012) indicam que este público representa quase um quarto da população brasileira. O 

evangelismo não é um fenômeno recente e ante a atual conjuntura, podemos considerar que a prática 

evangélica tornou-se um ambiente privilegiado de expressão das práticas culturais de nossa 

sociedade. Ela baliza consumo, resignificacoes e media práticas sociais a partir da formação de 

identidades culturais, estabelecendo normas que subjugam de maneira particular o bem e o mal, o 

certo e o errado, o ético e ,principalmente, a disputa entre o valoroso e o imoral. 

Para um melhor esclarecimento das exposições que traremos a seguir, retomarmos um 

ponto que consideramos relevante enlaçar nossas considerações. A escolha do objeto – os discursos 

morais de Pastores pentecostais e neopentecostais e sua influência no consumo de telenovelas da 

Rede Globo por evangélicos. 

Nossa abordagem pretendia identificar elementos morais presentes na composição 

estrutural do melodrama que justificassem uma possível negação do universo evangélico ao consumo 

das telenovelas da Rede Globo de Televisão.  A busca por informações que servissem de orientação 
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no objetivo de entender o consumo de telenovela por evangélicos indicou-nos um marco teórico – 

um alicerce que balizou nossa imersão no universo evangélico, orientando-nos no sentido de 

conhecer as práticas, os rituais, os valores, a moral e a virtude evangélica e assim identificarmos os 

pontos de embates diante dos valores expostos pela telenovela em face do significado de vida 

virtuosa na visão evangélica.  

Um dado observado que nos parece relevante está relacionado ao fato de que, em nosso 

objeto pesquisado, mesmo que se referindo a diferentes ordens evangélicas (pentecostais e 

neopentecostais), detectamos diversas semelhanças entre ambas no tocante a valores morais e 

práticas religiosas. Tanto pentecostais como neopentecostais não idolatram imagens de qualquer 

origem, não aceitam a homossexualidade como algo próprio da condição humana, condenam 

enfaticamente a prostituição, a bigamia e a traição. Ambos também restringem a sexualidade humana 

à procriação, castigando a nudez e a libido. Neste contexto, não reconhem as telenovelas da Rede 

Globo de televisão como algo digno de ser acompanhado, uma vez que representaria a manifestação 

de tudo aquilo que ambas as doutrinas condenam. 

Desde o início do percurso nossa busca tangenciava a possível relação de disputa entre a 

ordem moral evangélica e o quase inevitável hábito de se consumir as telenovelas da Rede Globo.  

Tal disputa se fez visível nas entrevistas com os pastores, analisadas no capítulo 4 desta 

dissertação. Todos os entrevistados, sem exceção, condenaram veementemente o consumo de 

telenovelas da Rede Globo além de atribuírem às telenovelas a responsabilidade de destruir famílias, 

incitar a sexualidade precoce e ensinar casais a traírem uns aos outros. 

 Os pastores não hesitaram em assumir que orientam seus fiéis a não assistirem às 

telenovelas da Rede Globo por entender que estas difundem valores morais contrários à doutrina 

evangélica pentecostal ou neopentecostal. Uma orientação que, pelo contexto discursivo, é 

convertida em imposição, como condição necessária para o cumprimento de uma ética própria do 

grupo e da doutrina evangélica. 

Tal prática possui suas bases dogmáticas apoiadas em imposição de sentidos, os quais são 

sustentados por valores morais e comportamentos éticos que figuram a favor  do fiel no contexto de 

convívio com outros seguidores. A igreja e a religião em si constituem um ambiente no qual se faz 

valer a definição de vida virtuosa a partir de doutrinas que se alimentam de verdades apenas possíveis.  

Percebemos um desdobramento da função original entre o ato de partilhar a fé em si para 

uma função de imposição de sentidos, onde a doutrina e a interpretação da palavra escrita assume 

um papel de ambiente comunicacional, no qual convivem sociabilidades e disputas pela construção 

de sentidos. 

Com efeito, nas entrevistas com pastores, a imposição dos valores morais e os ensinamentos 

da doutrina eram constantemente colocados, como uma lei moral prioritária. Configurou-se, assim, 
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por parte dos pastores, uma imposição no modo de agir no mundo, na ética dos fiéis. Isso nos 

remente a um dos nossos conceitos levantados no início desta dissertação e que supúnhamos como 

balizadores dos discursos dos pastores sobre as telenovelas: o Imperativo Categórico, proposto por 

Kant (1974). Como nos esclarece o próprio Kant, no texto Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes, tal imperativo se traduz em uma certa maneira de agir no mundo, de modo que todo 

sujeito deve “proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne 

uma lei universal” (Kant, 1974, p.115). 

Independentemente da doutrina, seja ela pentecostal ou neopentecostal, seja ela mais ou 

menos rígida, um importante aspecto identificado com relação ao perfil dos pastores entrevistados 

está relacionado à semelhança de seus discursos moralistas, condenando as coisas do mundo que não 

estivessem em consonância com seus próprios valores morais. 

Outra semelhança percebida e que dificultou sensivelmente nosso trabalho de campo dá 

conta de que pentecostais ou neopentecostais suas diferenças básicas estão relacionadas a aspectos 

históricos, mas nenhum entrevistado, seja ele pastor ou fiel, soube nos explicar de maneira 

convincente quais eram as diferenças entre um e outro e todos se referiam as diferenças na forma de 

louvar, que se apresentava mais fervorosa e midiática por um e menos performáticas por outro. 

Entretanto, ficou claro que os entrevistados não conheciam os aspectos históricos nos quais se 

originaram suas congregações.  

Um olhar atento e crítico sobre o que os fiéis apresentaram em suas respostas, pôde nos 

apontar a que eles absorveram um aparente aprendizado no processo de imposição de sentidos 

arbitrários pelos pastores e suas doutrinas que se mostrou eficaz no momento em que o fiel está 

congregando de maneira coletiva, ou seja, no culto ou diante de outros membros, mas a partir do 

aprofundarmos de nossas analises discursivas, podemos perceber que tal aprendizado se mostrou 

frágil quando colocado em questão nos ambientes que compõem a intimidade do fiel.  

O capítulo 5 confirmou o parágrafo supracitado, apontando para uma mudança de 

comportamento no agir do fiel quando está em seu lar.  

Um exemplo pode ser ilustrado pelo depoimento do fiel Alessandro, que nos relatou sem 

pudor que não perdeu nenhum capítulo de Avenida Brasil – mas que diante de seus lideres 

evangélicos não assume em hipótese alguma, pois estaria sujeito a uma espécie de julgamento moral 

que lhe causaria desconforto. Alessandro finalizou sua entrevista justificando que tal 

comportamento, ou seja, o ato de consumir telenovelas da Rede Globo teria uma justificativa 

plausível e citou sua profissão como motivo que para consumir telenovelas sem ser condenado pela 

própria consciência.  

Mais um exemplo pode ser encontrado na entrevista com o porteiro Eduardo. Depois de 

condenar a telenovela de maneira dura, assumiu que sempre assiste, pois a família têm integrantes 
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católicos e “não da para ir contra”. Nesta mesma via, o zelador José Carlos sentenciou:  a telenovela 

da Rede Globo é um produto sem conteúdo que se possa aproveitar positivamente. No entanto, 

assumiu que assiste,  pois a esposa gosta  e então ele não quer ir contra ela para evitar conflitos.   

A análise dos discursos nos mostrou que, em grande medida, os entrevistados assistem ou 

acompanham às telenovelas da Rede Globo. O pastor, para conhecer “o inimigo” e o fiel, para 

socializar-se. Alguns negam mais enfaticamente, mas de um modo ou de outro, a grande parcela dos 

entrevistados consome as telenovelas da Rede Globo. A televidência ocorre principalmente quando 

estão em seus lares, distantes do outro e com liberdade, mesmo que seus discursos deem conta de 

priorizar os ensinamentos da virtude e da moral evangélica. 

A partir dos discursos analisados, pudemos verificar algumas das mediações estabelecidas 

por pastores e fiéis no processo de recepção de telenovelas da Rede Globo. Adotamos o conceito de 

macromediações e de micromediações apontadas por Orozco (2001), por entendermos que seria 

importante compreender as mediações em relação aos lugares nos quais os fiéis e pastores adotam 

diferentes comportamentos e formulam distintos discursos sobre as telenovelas. Orozco chama a 

atenção para a influência de fatores econômicos, sociais e culturais nas mediações, resultando em 

condutas individualizadas, porém de caráter coletivo, pois se constitui como processo de 

intercâmbio cultural, proveniente de grupos de interlocução. O referido autor destaca que: 

Las “vidências contractuales”, entonces, no se dan en al vacío sociocultural; están 
además mediadas por las diversas “negociaciones” y capacidad de respuesta, 
racionalización o resolución de conflictos realizadas por los sujetos, que a su vez 
reflejan la existencia de patrones, estilos y énfasis que rebasan lo estrictamente 
individual y que por supuesto no son naturales, sino aprendidos, aunque siempre 
manifiestos individualmente. (2001, p. 41). 

Nesse sentido, as micromediações dizem respeito às mediações de caráter individual, 

relacionadas ao contexto familiar, no caso desta dissertação, no lar do fiel, ou seja, no seu momento 

de intimidade e não vigilância de comportamento pela instituição Igreja. Por sua vez, as 

macromediações se dão no âmbito coletivo, em espaços nos quais se aplicam diretamente sistemas e 

estruturas institucionais representados pela Igreja e por suas ritualidades. 

A despeito desta possível liberdade de vigilância supracitada, foi possível notar que os fiéis 

entrevistados recorrentemente aludiam aos discursos morais da doutrina para opinar acerca das 

proibições do consumo das telenovelas ou acerca da imoralidade das mesmas. Assim, relatavam uma 

espécie de conflito moral que, de um lado, mostrou-se potente e capaz de impor sentidos de vida 

virtuosa típicos do modo evangélico, e, de outro lado, manifestou pecados ou prazeres mundanos, 

como a possibilidade de assistir à uma telenovela. 

Em sua maioria os fiéis se mostraram ainda muito submissos aos valores da doutrina e, foi 

facilmente perceptível que os elementos que compõe seus discursos estão permeados pelos discursos 

morais dos pastores. Ficou evidente que os fiéis se colocam de maneira involuntária como seres 
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incapazes de discernir sobre o real e o ficcional, que figura como um sujeito crítico na condição de 

fiel evangélico, mas se coloca e se aceita como incapaz de exercer plenamente sua cidadania com 

liberdade enquanto telespectador. Isso corrobora com as nossas análises ao apontarem para a 

possibilidade de pensar que os pastores consideram os fiéis suscetíveis à dominação das perversões das 

novelas da Globo. 

A justificativa apresentada pelos pastores nas entrevistas realizadas para sustentar o 

veredito de condenação moral (e espiritual) às telenovelas da Rede Globo, dão conta de que tal 

produto cultural representa um vício maléfico, que causa a destruição da família, incentiva a traição e 

a bigamia, o sexo precoce e a violência. Ainda na palavra dos pastores, as telenovelas da Rede Globo 

quando consumidas podem oferecer um risco de mimese e aplicação ao contexto social – no qual o 

fiel, quando está fora da vigilância da igreja, não tem estrutura para assimilar e diferenciar o real do 

ficcional.  

Cabe aqui recuperamos Valls (2008, p. 48), para quem “quando tolhida a liberdade, a 

própria ética não tem sentido. A liberdade torna-se um fundamento irrenunciável para a ética. 

Quando uma objetividade total qualquer domina o sujeito, não há mais espaço para liberdade e, 

consequentemente, para a ética”. 

A análise crítica das entrevistas bem como os resultados obtidos deve ser observada pelo 

prisma da recepção, queremos dizer com isso que o estudo realizado priorizou uma busca pelo 

entendimento da percepção do indivíduo evangélico ao se referirem as telenovelas da Rede Globo e 

em nenhum momento questionamos a produção da telenovela em detrimento do evangelismo. O 

enfoque escolhido foi verificar as mediações existentes no processo de recepção de telenovelas por 

evangélicos. À medida que ampliávamos aportes teóricos, abarcávamos autores que de alguma 

maneira e dentro de suas especificidades tratavam da mediação. Assim, delineamos o constructo 

teórico para responder às questões propostas em nossos objetivos específicos. 

 Com o mapa das mediações proposto por Martín-Barbero (2009), conseguimos abranger 

tanto elementos comunicacionais que figuravam na construção desta comunicação entre telenovelas 

da Rede Globo e evangélicos. Assim, Tecnicidade, Identidade, Ritualidade e Cognitividade passaram 

a ser as mediações principais, influenciadas por outras mediações que vinham da igreja em forma de 

imposição de valores e comportamentos.  

Lembramos que no início deste trabalho, buscávamos identificar elementos que compõem 

os discursos morais de pastores e membros de algumas Igrejas evangélicas acerca das telenovelas da 

Rede Globo. Consideramos respondida essa questão, na medida em que obtivemos respostas 

esclarecedoras. 

Outro objetivo consistia em refletir, a partir da análise destes discursos, sobre a telenovela 

enquanto produção midiática capaz de ativar percepções de mundo que impactam negativamente 
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na construção da identidade evangélica fora do ambiente da Igreja. Acreditamos que as análises 

críticas a partir das macroproposições, implícitos e pressupostos nos ofereceu um material rico em 

informações para essa reflexão. 

Para finalizar nossos objetivos secundários, pretendíamos pontuar, de acordo com os 

resultados obtidos nos processos de pesquisa, as relações deste produto cultural midiático com a 

cotidianidade desse público, ou seja, em que situações acontecem os encontros entre evangélicos e 

telenovelas da Rede Globo. Este objetivo também foi alcançado na medida em que identificamos a 

ocorrência de tais encontros, apesar do enfrentamento. 

Em relação à primeira hipótese do trabalho – os evangélicos, apesar de negarem o consumo, 

acompanham as telenovelas da Rede Globo – podemos considerar respondida na medida em que, 

durante todo o percurso empírico, identificamos que apesar da negação inicial, a maioria dos 

entrevistados foi capaz de nos apresentar um fato ou relatar uma cena de telenovelas da emissora.  

Ao considerarmos o mapa proposto por Martín-Barbero (2009) como elemento 

organizador de análise dos processos de mediação presentes nesta pesquisa, verificamos a presença 

das matrizes culturais (ritualidade, socialidade e institucionalidade), representadas respectivamente 

pelo hábito de congregar as relações pessoais e a família, representadas tanto na recepção da 

narrativa da telenovela quanto na construção da virtuosa maneira de ser e estar evangélico. 

Entendemos como adequadas as escolhas da análise com base na mediação ritualidade, pois 

a mesma nos apresenta de um lado as lógicas de produção, ou seja, a telenovela e seus formatos e de 

outro lado e as competências de recepção, representadas aqui pelo membro das igrejas em questão. 

Sendo assim, vistas sobre fluxos, consideramos que as ritualidades de se frequentar um culto e 

congregar podem sim ser afetadas pelo hábito de se acompanhar telenovelas. Consideramos ter 

englobado matrizes culturais, formatos industriais, lógicas de produção e competências de recepção 

(eixos do modelo anterior de Martín-Barbero). Os organizadores perceptivos proporcionados pelos 

meios criam lógicas distintas de produção e recepção foram aqui aplicadas e interpretadas 

considerando a necessidade pontual desta dissertação.  

O gênero melodrama e seu formato derivado telenovela igualmente serviram de 

orientadores da recepção – como no caso em que o porteiro José Eduardo, fiel da pentecostal Deus é 

Amor, relata a questão da serialidades da telenovela como elemento nocivo, pois pode causar 

dependência na medida em que um capítulo está de certa maneira amarrado ao outro. Tal afirmação 

corrobora com o discurso do pastor que atribui à telenovela um risco de contrair um vício moral 

com efeitos narcotizantes de dependência. Nesta mesma linha de pensamento, a fiel Rosana da 

Congregação Crista do Brasil comparou o envolvimento com a telenovela a um novelo de lã.  

Em relação à mediação Institucionalidade, verificamos subjetividade e ideologias sob o 

prisma da cognição, ou seja, a imposição de matrizes comportamentais impostas pela igreja 
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contribuem para uma espécie de efeito narcotizante. Ele faz com que o fiel se coloque em posição de 

incapaz de discernir entre o certo o errado, o real e o ficcional. Identificamos tais deslocamentos 

cognitivos proporcionados pela imposição de valores vindos da igreja durante o processo de 

entrevista com os membros. 

Nos resultados obtidos em nossa pesquisa, concluímos que apesar da forte presença dos 

valores morais nos discurso que caracterizam a doutrina, quando colocada diante das telenovelas da 

Rede Globo, há um esmaecimento da criticidade ao tratamos destes valores de maneira individual. 

Ou seja, a força do discurso parece mais potente na coletividade. Na voz dos pastores e fiéis, 

enxergamos a relevância da temática apresentada, visto que o percurso empírico nos confirmou um 

embate entre as partes. Porém, podemos observar também que este embate não é o suficiente para 

que o evangélico deixe de assistir, então podemos atribuir uma vitória parcial da telenovela da Rede 

Globo na busca pela audiência.   

A abordagem da questão indentitária mostrou-se importante para o desenvolvimento desta 

dissertação na medida em pretendíamos pensar e situar o indivíduo evangélico na sociedade como 

agente que circula em diversas esferas do tecido social, para isso nos apoiamos em (Hall, 2006, p.13), 

pois para ele as identidades são “uma celebração móvel: formada e transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam”. 

 Durante o trabalho com o grupo de evangélicos, pudemos verificar que a retórica narrativa 

da palavra evangélica trabalha sempre no sentido de imposição de uma “consciência” e na maneira do 

fiel se colocar no mundo. De maneira mais ampla, objetiva um cerceamento no direito a liberdade de 

ação através da vigilância e da imposição da palavra.   

Para concluirmos, compactuamos com a colocação de Baccega (2009, p. 2), que descreve a 

cidadania como “um conjunto de três passos indispensáveis: o sujeito ter consciência de que é sujeito 

de direitos, ter conhecimento de seus direitos [...] e serem adjudicadas ao sujeito as garantias de que 

ele exerce ou exercerá seus direitos sempre que lhe convier”. 

Embora as crítica às telenovelas da Rede Globo surjam de maneira forte nas falas dos 

evangélicos, sejam pastores ou fiéis, tal discurso mostra-se vazio na medida em que a prática se dá de 

maneira diferente. Fica claro que há um abismo entre a pregação evangélica e o que realmente o 

membro faz enquanto telespectador. Ou seja, um moralismo isento da moral e fruto de uma atitude 

cínica. O fiel concorda com todos os valores apresentado pela pregação e imposição de sentidos dos 

pastores, critica a telenovela em um grau de condenação, mas mesmo assim, na maioria dos casos 

estudados,  assiste às telenovelas.  

A pesquisa realizada para esta dissertação permitiu que, durante as entrevistas com os 

pastores e membros, trabalhássemos elementos que colaborassem para a formação de uma gama de 



 107 

possibilidades que circulam pelo caminho da ética, analisando o consumo midiático do produto 

mais importante da indústria cultural brasileira. É interessante notar a manifestação da moral 

kantiana nesse âmbito da relação comunicação-consumo. No entanto, a partir desta análise, 

vislumbramos a possibilidade de adentrar na discussão das relações comunicação consumo e ética, 

nos discursos evangélicos em relação ao consumo material e ao progresso na vida pessoal, que 

esperamos abordá-las em uma próxima ocasião ou como extensão deste trabalho. Entrevemos 

também a possibilidade de pesquisas futuras explorarem a imposição de sentidos da doutrina 

evangélica em outras esferas da comunicação. 
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