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Resumo 

 

Este artigo deriva de uma pesquisa
3
 que se propôs a investigar a programação da Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), veiculada pela Rede Record de Televisão. Na 

primeira etapa, desenvolveu-se a análise discursiva dos programas Bíblia em Foco, Santo 

Culto em seu Lar, Fala que eu te Escuto e Plantão da Fé. São apresentadas aqui as 

impressões obtidas na segunda fase do percurso metodológico viabilizada pela aplicação de 

questionários em Campina Grande, PB, numa síntese do relatório final. O estudo de 

recepção possibilitou interpretar os efeitos de sentidos provocados junto aos espectadores a 

partir de evidências quanti-qualitativas. Os resultados mais expressivos apontam o intenso 

processo de midiatização contemporânea no campo religioso e o reconhecimento dos 

vestígios de apologia da fé que perpassam os discursos de prosperidade da IURD.   
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Introduzindo as questões da pesquisa 

A problemática investigada privilegiou o enfoque do processo de midiatização no 

campo religioso, a partir da observação da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Em 

2011, durante as discussões temáticas
4
 do Intercom Nacional, realizado em Recife, PE, 

expomos os resultados preliminares do estudo, que se restringiram, naquela ocasião, à 

análise discursiva dos programas. No momento presente, apresentamos os indícios do 

estudo de recepção, no sentido de contribuir com o avanço epistemológico das pesquisas 

comunicacionais, à medida que introduzimos no seu arcabouço teórico o debate sobre 

religiosidade em tempos de imperativos midiáticos. Assim, este texto emerge da premissa 
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de que tal hibridismo temático interfere nos pertencimentos e nas percepções religiosas da 

sociedade.  

 O processo de midiatização contemporânea é marcado, sobretudo, pela intensa 

influência dos dispositivos de comunicação que fomentam uma nova ambiência social, 

intensamente permeada pelas tecnologias informacionais. Nesse cenário, os produtos 

midiáticos se convertem em meios de interação, redefinindo as práticas coletivas e 

tornando-se canais de propagação de intencionalidades e discursividades. Nesse sentido, as 

instituições públicas ou privadas se entrelaçam com a comunicação, absorvendo suas 

intervenções e produzindo novos agenciamentos interpretativos, ações ou posturas. No 

âmbito da religiosidade, esses entrelaçamentos são mais visíveis, uma vez que as diferentes 

vertentes doutrinárias elegem diversos meios e dispositivos como matrizes de divulgação 

ideológica, sobretudo a TV aberta, em razão de seu amplo alcance. A intervenção 

telemidiática propõe assim um novo estado de percepção da realidade, “uma copresença”, 

capaz de instaurar e unir uma comunidade à distância em torno de suas transmissões: 

“Canaliza sentimentos que tornam os receptores cúmplices da produção e da recepção de 

seus conteúdos, num compartilhamento cultural de aspirações comuns” (GASPARETTO, 

2011, p. 89). 

Considerando a perspectiva de cumplicidade da audiência, posta pelo autor, 

buscamos compreender como se dá a recepção dos programas da IURD, mediante 

questionários aplicados a uma amostra de telespectadores. Ressaltamos que a comunicação 

televisiva da Igreja é aqui entendida como produção e intercâmbio de significados. Por isso, 

o diálogo resultante do cruzamento dos dados nos possibilitou interagir com o pensamento 

das pessoas sobre a IURD na esfera local, sem nos determos nos “efeitos” de suas 

interpretações.  Essa interação nos permitiu antever a subjetividade da fé no cenário 

sociocultural contemporâneo, auxiliando a percepção de que, nos tempos presentes, não é 

possível se pensar o fenômeno religioso no país, em especial o neopentecostalismo, 

desvinculando-o da esfera da comunicação. 

No cotidiano social, o senso comum entende a programação religiosa como 

elemento de identificação com suas expectativas e sentimentos, de modo que esta pode ser 

assimilada como espaço sagrado de resolução de conflitos ou uma espécie de bem a ser 

consumido. Tal contexto nos instigou alguns questionamentos preliminares: como a 
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programação religiosa da IURD seria entendida em Campina Grande? Poderia permitir 

novos agenciamentos identitários? Atrair novos adeptos apesar da heterogeneidade de 

crenças existentes na sociedade? O caráter amplo dessas inquietações e seus possíveis 

reflexos engendrou a necessidade de desenvolvermos um estudo de recepção acerca da 

temática. 

Dessa forma, nos propomos a pensar a recepção em si, enquanto categoria 

relacional, sem nos determos apenas nos impactos do discurso televisivo sobre ela 

(MARTÍN-BARBERO, 2009). Logo, buscamos embasamento nos postulados latino-

americanos da recepção, uma vez que as relações entre mídia e religião não podem ser 

compreendidas isoladamente, a partir de um olhar dicotômico entre as impressões do 

emissor e do receptor. Nessa perspectiva, a mídia televisiva passa a ser observada para além 

dos mecanismos de estímulos-respostas, entendida como uma força social, ampla e 

generalizada, cujas influências podem ser sutis ou indiretas.  Configurando um domínio que 

Jacks e Escosteguy (2006) denominam de relações sociais e culturais mediadoras da 

comunicação como processo social, numa atividade complexa de interpretação de sentidos. 

Para a análise dessa conjuntura, fez-se essencial uma revisão de literatura que nos 

auxiliasse a compreender o processo da midiatização contemporânea em sua interface com 

o campo da religiosidade, em tempos de pluralismo da fé ou de fé nenhuma, inserindo nossa 

proposta na perspectiva “interdisciplinar, reflexiva, aberta e versátil” dos estudos culturais 

nos entremeios da mídia e da comunicação (JOHNSON; ESCOSTEGUY; SCHULMAN, 

2006, p. 22), dada a complexidade dessas esferas e de realizarmos, neste espaço, apenas 

uma breve incursão a essas teorias. Conforme elucida Hall (2004), os estudos culturais 

consideram a noção de cultura enquanto “prática comunicativa” na qual diversas disciplinas 

interagem, visando perscrutar os aspectos que sobressaem de suas intersecções e vivências. 

Na trajetória percorrida, as questões do campo da comunicação se percebem mediadas pelas 

preocupações sociológicas reiterando os pilares interdisciplinares que permeiam a nossa 

área, fazendo de nós persistentes “exploradores” dessa multiplicidade teórica. 

Nessa rota de exploração, que julgamos fecunda para o pensamento comunicacional 

na busca de sua autonomia, também dialogamos com LOPES (2010), ESCOSTEGUY; 

JACKS (2005), HALL (2004), MARTINO (2010) e SOUSA (2002) a fim de buscarmos 

legitimidade argumentativa e de percebermos com mais nitidez o quanto as relações entre 
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religiosidade, sociedade e os meios são, de fato, permeadas por processos de natureza 

histórica e cultural. Transitando pelo universo da IURD em suas interfaces midiáticas, o 

presente texto sistematiza os principais resultados obtidos pelo estudo, salientando, 

obviamente, seu caráter de relatividade por se centrar numa análise contextual. 

A midiatização religiosa e o consumo das imagens da fé 

Novas ofertas religiosas chegam aos milhões de lares brasileiros mediante a atuação 

da TV como eficiente dispositivo de persuasão da coletividade. Através da tela, diferentes 

crenças são expostas, constituindo a vitrine do pluralismo e sendo experimentadas ou 

descartadas sem nenhum constrangimento. A vertente neopentecostal, da qual a IURD é a 

representante mais ativa e promissora, cresce consideravelmente, sobretudo ancorada no 

dom e no carisma dos seus líderes, que visam ampliar o mercado e o consumo da fé.  

Numa época em que o ecumenismo religioso é incentivado como possível fator de 

agregação e alento para a superação dos males e das intolerâncias sociais, a religião se 

tornou midiática, configurando uma alternativa privilegiada nos novos tempos, facultando 

aos receptores a tarefa de selecionar a doutrina e o canal de sua preferência. Configura-se, 

desse modo, a transposição do “sagrado”, que anteriormente ocupava o lugar dos templos 

presenciais, e hoje se assiste à sua migração para os altares eletrônicos com 

empático/expressivo repertório de rituais, bênçãos, correntes e orações.  

Contudo, observamos que os mecanismos de argumentação para o convencimento 

da audiência nem sempre são explícitos e evidentes na programação, dependendo, 

evidentemente, da capacidade interpretativa dos receptores. São forjadas assim as condições 

para a interferência da mídia como eficiente mecanismo de produção de sentidos. Qual 

seria, pois, o papel da emissora nesse cenário de visibilidade ritualística religiosa e de 

intensas transformações culturais no âmbito da religiosidade? Até que ponto a concepção de 

religiosidade levada ao ar revela formas simbólicas e discursivas pré-existentes sugerindo 

ou estimulando a criação de uma nova identidade religiosa?  

Partindo desses questionamentos, passamos ainda a indagar: quais as configurações 

dos discursos da IURD? Como suas influências são recebidas e interpretadas, e quais as 

lacunas e as conexões de sentido sugeridas nas enunciações? Existe, no âmbito de tal 
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processo, uma recepção social autônoma e ativa?  Como ela se posiciona frente aos 

conteúdos imagéticos de cunho religioso?   

Entendemos que as mensagens da comunicação são produtos culturais, cujo alcance 

extrapola o ato de informar, intervindo na consciência dos indivíduos e permitindo a 

recriação de sentidos. Entretanto, essa consciência deve considerar não apenas a influência 

do emissor no espaço da recepção, mas, sobretudo, as práticas sociais que circundam os 

receptores, pois sabemos que estas sempre engendram novas dimensões culturais.  

Esse impacto dos meios na sociedade reconfigura o cenário cultural e alimenta o 

processo da midiatização, no qual a intensificação das convergências tecnológicas 

(informática, telecomunicações e audiovisualidades) afeta os campos sociais, suas práticas e 

suas interações, que passam a se organizar e a funcionar tendo como referência a existência 

da cultura, de lógicas e de operações midiáticas (FAUSTO NETO, 2008). De modo 

acelerado, a dinâmica comunicacional interfere na produção de sentidos, a partir das 

mensagens difundidas, dos mecanismos utilizados, constituindo estratégias discursivas e 

diferentes categorias de enunciação. Como a IURD se apropria dessa lógica midiática, 

adotando seus mecanismos, a fim de promover a adesão de novos fiéis? O foco do debate 

rejeita, dessa forma, a dicotomia entre mídia e religião para se concentrar no entrelaçamento 

desses campos. 

A narrativa religiosa no suporte televisivo contribui, no nosso entender, para a 

instauração de múltiplos sentidos que induzem a ações pragmáticas, interferindo nas 

“leituras” e nas relações que os sujeitos estabelecem a partir delas. Ou seja, o culto 

televisivo se inscreve e assume alto poder de convencimento junto à coletividade. 

Entretanto, a percepção de que o sujeito-receptor (telespectador) é dotado de 

especificidades e historicidades que o conduzem a aceitar ou rejeitar os discursos desse 

gênero, nos conduziu a descobrir quais seriam os mecanismos mobilizados no ato da 

recepção. 

As leituras possíveis da IURD 

Martín-Barbero (2009) introduz as discussões sobre recepção com o seguinte 

pensamento, que julgamos apropriado para as pretensões que mobilizaram essa pesquisa: 

“temos que estudar não o que fazem os meios com as pessoas, mas o que fazem as pessoas 
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com elas mesmas, o que fazem com os meios, quais são suas leituras” (MARTÍN-

BARBERO, 2009, p. 55). Precisamos, pois, conhecer os mecanismos que movem a 

sociedade, qual é sua capacidade interpretativa e quais são suas expectativas para 

descobrirmos que tipo de receptor emerge do atual momento histórico. 

Trazendo a concepção do autor para nosso propósito, percebemos que as mensagens 

religiosas não falam por si, mas falam pelas interações que o meio televisivo provoca a 

partir de suas estratégias de persuasão. Desse modo, o artifício discursivo da IURD traz um 

“manual de uso”, que é socialmente reconhecido pelo público como também 

“comercializado” por ele, através de um processo de negociação de sentidos: há, nesse 

processo, um consumo de ideias incentivado pela mídia.  

O desenvolvimento do estudo ocorreu em duas etapas. A primeira consistiu na 

gravação e na análise discursiva dos programas Bíblia em Foco, Santo Culto em seu Lar, 

Fala que eu te Escuto e Plantão da Fé, possibilitando-nos descrever seus aspectos 

constitutivos, compreendendo suas particularidades e registrando-as num diário de 

observação. Os registros e anotações contribuíram para uma percepção ampliada da 

realidade investigada, de modo que pudéssemos planejar o enfrentamento da situação 

empírica do estudo através da aplicação dos questionários.  

Na segunda etapa, os questionários foram aplicados com os receptores, pertencentes 

a classes sociais e níveis de escolaridade diferentes. Não foi exigida a identificação e nem 

considerado o critério de religiosidade (ou seja, não se tornou relevante para a pesquisa 

saber se seriam membros da IURD). Essas informações foram opcionais, fornecidas de 

acordo com o desejo de cada um (a). Todavia, alguns revelaram seu nível de instrução e 

afirmaram não pertencer aos quadros da Igreja. A maioria apontou o catolicismo como 

vivência religiosa. O instrumento de coleta de dados foi organizado por oito questões, todas 

abertas, de modo a permitir que os respondentes ficassem livres para expressar suas 

opiniões.  

Julgamos ser suficiente uma amostra de 12 telespectadores, a partir de uma 

sondagem inicial realizada com mais de 30 pessoas em relação ao fato de assistirem ou não 

à programação religiosa. De acordo com Martín-Barbero (2009), os estudos de recepção 

não consideram a prerrogativa do aspecto quantitativo do público pesquisado, sendo 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7 

relevantes, portanto, a abordagem e o tratamento sociocultural que os dados representam, 

uma vez que esses são recortados do universo cotidiano social e também capazes de 

expressar as práticas e os hábitos dos sujeitos em questão.  As leituras dos resultados 

apontaram suas proximidades contextuais. No entender de Jacks (2010), as amostras sempre 

devem “sistematizar e avaliar contextos, buscando identificar tendências, lacunas, 

debilidades e novas perspectivas, tendo presentes a observação e o senso crítico dos 

pesquisadores” (JACKS, 2010, p. 162). 

Considerando tais critérios, buscamos perceber se o público desses programas 

consegue visualizar o que foi constatado durante a fase de análise, a respeito das 

intencionalidades discursivas dos pastores da IURD. Tivemos ainda a preocupação de 

descobrir se a religião do telespectador causaria interferência no modo como este enxerga 

os conteúdos exibidos, ou se ainda a falta de religião ou a multiplicidade de crenças 

influenciariam a interpretação das mensagens. Os respondentes foram identificados por 

idade e grau de escolaridade, com faixa etária variável entre 20 e 47 anos.  Quanto ao nível 

de instrução dos pesquisados, 92 % cursaram ou estão cursando o ensino superior, como se 

pode visualizar
5
 

abaixo:  

 

O perfil do público que assiste a programação religiosa é, em sua maioria, jovem, e 

tem acesso ao nível superior de ensino. Perguntamos então qual programa da IURD 

                                                 
5
 Os gráficos que compõem o relatório da pesquisa e o cálculo de suas informações foram produzidos pela 

aluna bolsista Arclebiana Paula Alencar Pereira (COMUNICAÇÂO/UEPB/CNPQ), responsável pela análise 

quantitativa, a quem agradecemos o empenho e a valiosa colaboração. 
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costumavam acompanhar. Obtivemos os seguintes resultados: cerca de 17% assistem pelo 

menos um, além do Fala que eu te Escuto. São eles: Plantão da Fé  e Terapia do Amor. A 

maioria (67%) dos entrevistados respondeu que assiste e aprecia o Fala que eu te Escuto. 

Algumas pessoas relataram não acompanhar programa específico, alegando que só 

assistem, às vezes, por duas razões: insônia ou durante as trocas de canal na madrugada em 

busca de conteúdos interessantes. Os seguintes dados apontam: 

 

 

O programa Fala que eu te Escuto possui maior audiência por ser exibido em 

horário mais acessível. Vale salientar que se inicia com discussões em formato jornalístico, 

evidenciando sua proposta religiosa somente no encerramento. Isso pode significar que a 

audiência se envolve pelo contexto jornalístico e é surpreendida, ao final da atração, com 

mensagens de cunho evangélico. Registramos ainda a parcela que acompanha este canal 

devido à insônia. Para melhor esclarecer os motivos que atraem estes telespectadores nas 

madrugadas acrescentamos a seguinte questão: “ Porque você assiste a este programa?”. 

Seis diferentes razões foram expostas e podem ser melhor compreendidas através do gráfico 

abaixo: 
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Constatamos que a estratégia de atrair o público por meio de matérias jornalísticas 

com interesse social tem funcionado, já que a maioria dos respondentes considera as 

temáticas o seu fator de atração. É fato que a maior parte dos programas da IURD deixou de 

apresentar um caráter integralmente religioso. Essa mudança ocorreu em nome da tentativa 

de fidelizar variadas plateias e, de forma sutil, dinfundir as propostas da Igreja. Podemos 

observar a seguir que os participantes da pesquisa possuem distintas religiões e ainda assim 

assistem à Record, ocasionalmente: 
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Diante do exposto, ponderamos que, de modo diferente do que se imagina, a maioria 

da audiência da programação televisiva não é evangélica (vertente neopentecostal da 

IURD). A pesquisa de recepção também nos revelou que nenhum dos entrevistados 

frequenta os templos da referida doutrina (uma vez que pela internet é possível assistir a 

pregações evangélicas sem se deslocar às Igrejas). Além de católicos e protestantes, os 

respondentes se definiram como Agnósticos, Deístas ou Cristãos. Esse dado omite a 

dubiedade de crenças, tão comum entre os brasileiros, e também o pluralismo de vertentes, 

uma vez que não era relevante para o estudo avaliar a crença dos pesquisados. 

 

Quanto às temáticas exibidas, percebemos: drogas, família, prosperidade financeira, 

ataques a outras emissoras de TV, testemunhos de milagres, entre outros enfoques. Em 

virtude dessa variedade de temas, perguntamos: “Quais das temáticas que vão ao ar 

garantem a  sua audiência?” Todas as citadas foram lembradas. No entanto, outras também 

foram menciondas: sexualidade, atualidades jornalísticas, clipes musicais, vidas de 

celebridades, conversões, etc. É possível perceber que, quanto mais popular o tema, mais 

este repercute entre o público receptor.  

 

Ao indagarmos sobre as temáticas e a audiência, um respondente afirmou que as 

críticas as outras religiões “despertam o interesse do público”, assim como os comentários 

da Bíblia, “embora sejam fora do contexto da discussão apresentada”. Nesse aspecto, 

notamos que há percepção das estratégias discursivas. Os mais atentos chegam a assistir, 

mas criticam os conteúdos. Um deles acrescentou: “ não gosto quando falam de promessas 

de libertação, felicidade eterna, solução fácil dos problemas!”Nesse aspecto, percebemos 

uma das estratégias de recepção discutidas por Stuart Hall: oposicional, quando o receptor 

entende a intenção dominante da mensagem mas a interpreta seguindo uma referência 

alternativa, emitindo outra visão de mundo (ESCOSTEGUY; JACKS, 2005). 

 

Indagamos se julgavam “exagerada” a forma de expressão dos pastores-

apresentadores. O resultado obtido apontou que 42% acreditam que sim: “há muito 

espetáculo nos cultos da TV”. 33% julgam que não e 25% acreditam que há exageros dos 

pastores na apresentação dos programas doutrinários, mas “somente em alguns momentos”.  
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Questionamos ainda se o discurso desses pastores influenciava suas opiniões a 

respeito da IURD: 50% acham que sim, 17% acreditam que não, 8% afirmam que em 

alguns momentos, sim; e os outros 25% dizem que “só se influencia quem não possui 

opinião formada sobre os temas debatidos”. Um respondente declarou que a influência é 

planejada para atrair os receptores para os templos: “acho que as pessoas dos depoimentos 

são escolhidas previamente para que possam atestar o discurso da Igreja. Nunca vi ninguém 

dizer algo diferente”. Nesse sentido, são visíveis tanto as falas de negociação de sentidos 

quanto as de refutação. 

 

Foi bastante curioso verificar, durante a aplicação dos questionários, que nenhuma 

das pessoas pesquisadas fazia parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Todavia, ao 

indagarmos se estas se sentiam “induzidas” a frequentar os templos, após os discursos dos 

pastores na TV, uma parcela considerável respondeu que “sim”. Abaixo visualizamos essa 

constatação: 

 

 

 

Esse dado revela o poder de persuasão da “Igreja Eletrônica”, conforme salienta 

Fausto Neto (2008). Segundo o autor, os novos pertencimentos religiosos ocorrem mediante 

instantes fugazes que dizem respeito à audiência de algum programa ou à emoção 

provocada pelo impacto de alguma mensagem de cunho religioso. Trata-se de um apelo à 

subjetividade, via TV, mas sem promover o deslocamento dos receptores, que se acomodam 

em receber em casa, diante da tela, a assistência espiritual momentânea de que necessitam. 
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A correria da vida moderna e a falta de tempo para frequentar as Igrejas fazem com que os 

telespectadores diluam (ou diminuam) ainda mais seus pertencimentos ou vínculos 

religiosos. 

 

Siepierski (2003) ressalta que a programação da IURD se vale  de um conjunto de 

práticas que reúnem características das religiões populares e de multidões: emoção, ritos de 

possessão, participação coletiva. É importante vencer o mal, sobretudo em forma de 

espetáculo” (SIEPIERSKI, 2003, p. 72). Por isso, verificamos, durante a análise da 

programação, que os pastores, exaltados e gesticulando em demasia, defendiam a 

prosperidade financeira, sob a condição de que os receptores se filiassem à IURD, 

apresentada como a “Igreja que tudo pode, em nome de Jesus”. Talvez por essa razão os 

respondentes afirmem que há manipulação da fé no convite à IURD, o que equivale a 67% 

dos entrevistados. 25% creem que não há manipulação alguma e os outros 8% julgam que 

há, como pode ser conferido abaixo: 

 

 

 

Outros respondentes compartilham a mesma opinião, sinalizando que visualizam as 

estratégias de persuasão dos pastores, no sentido de atrelar o sucesso financeiro ou 

profissional ao fato de pertencerem à IURD. Um dos entrevistados disse: “quando o assunto 

é fé, tudo se torna fácil para influenciar”. Outro afirmou: “tudo é pensado para convencer. 

Até o tom gradiente da voz que se modifica progressivamente para sensibilizar os fiéis”. 

“Parece mais um show de marketing para vender a religião”, declarou um jovem de 26 
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anos. Outro ainda declarou: “ os pastores são publicitários da fé”. A esse respeito, 

concordamos com  Escosteguy e Jacks (2005), quando enfatizam que o foco de nossa 

interpretação deve recair na compreensão da cultura do que propriamente no discurso da 

mídia. A opinião do respondente atesta, portanto, a repercussão de uma doutrina que se 

apóia no marketing da fé para convencer seus “consumidores”. Emerge, pois, a visão do 

público  ressignificada no contexto social, indicando o conhecimento prévio do tema em 

questão, não se deixando convencer pelas intencionalidades discursivas dos pastores.   

Acrescenta Siepierski (2003), que o neopentecostalismo exercido pela IURD 

trabalha com o marketing de ideias: os pastores não apenas pregam suas verdades, mas 

“vendem” sucesso, harmonia, amor, paz e todos os bens mais preciosos que o capitalismo 

da modernidade não consegue comprar. Em razão disso, “Jesus resolve sua vida lá, no 

templo, desde que você o aceite. Isso faz parte de um discurso que rejeita a inerrância do 

texto bíblico. A Bíblia é assim considerada a única regra de fé e prática, e precisa ser 

consumida” (SIEPIERSKI, 2003, p. 74). 

 

“Muitos pastores gritam, são sensacionalistas, fazem muito esforço teatral para 

dizerem algo que às vezes é muito simples”, observou uma moça de 20 anos. Outra 

declarou: “acho muito exagero, porque eles fantasiam demais as histórias que contam na 

TV”. “Eles são tão convincentes que uma coisa que você nem pensa em acreditar acaba 

vendo como verdadeira e vai despertando sua curiosidade. Chegamos ao ponto de pensar 

em conferir o que vimos na televisão”, complementou outra pesquisada. Instiga-se, pois, a 

dúvida de pertencimento aliada à aposta na experimentação da fé: “o indivíduo precisa 

encontrar seu caminho; experimentar, não necessariamente crer” (GUERRIERO, 2004, p. 

166). O pertencimento identitário tem a ver, nesse sentido, com a natureza multifacetada 

das vivências no âmbito das religiosidades possíveis a cada sujeito, reafirmando a transição 

e a mobilidade das identidades (HALL, 2004). 

 

Nessa perspectiva, observamos que esses dados são muito significativos, porque 

atestam artifícios de influência,  a partir de pregações e conselhos. Isso atesta o poder da 

midiatização, uma vez que a religião se apropria de um meio como a TV para difundir 

preceitos pertencentes a outro contexto que, anteriormente, era restrito aos espaços sagrados 

da religiosidade. Isso ocorre, sobretudo, através da apologia da prosperidade, prática 

comum aos rituais doutrinários neopentecostais, registrando-se também a estratégia da 
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Igreja, mediante os programas, de facultar aos receptores, sem considerar suas crenças ou 

tradições, o direito de se responsabilizar por suas futuras escolhas no campo religioso.  

 

Entretanto, para um respondente, os pastores-apresentadores “colocam a Universal 

como se fosse uma Igreja detentora de todas as verdades”. Nesse sentido, direcionam as 

escolhas dos telespectadores, induzindo-os a aceitar o discurso da Igreja. A mesma pessoa 

ainda declarou: “acho que quem assiste compartilha das mesmas opiniões e passa a 

influenciar os outros também”. Sobre essa opção religiosa, Moreira e Oliveira (2008) 

argumentam que, na sociedade moderna e globalizada, os indivíduos são compelidos, 

incentivados, convocados a moldar sua própria religião, apropriando-se de fragmentos e 

elementos provenientes de múltiplos sistemas de fé. Existe uma cultura de bens simbólicos 

“que insinua a mudança como sinal de inteligência e autonomia, consequentemente, 

sugerindo que são mais ricas e mais felizes as pessoas que mudam de fé” (MOREIRA; 

OLIVEIRA, 2008, p. 9). Esse contexto revela os laços efêmeros das diversas formas de 

religiosidade, marcado pela transmigração intensa, pelas vivências intercambiáveis, pela 

porosidade de crenças plurais que desvelam a efemeridade das crenças. 

 

A título de conclusão 

 

Diante do exposto, percebemos que os mecanismos utilizados pelos pastores na 

programação da Record evidenciam o processo da midiatização contemporânea no campo 

religioso. O próprio nome Igreja Universal do Reino de Deus transmite, pela ressonância 

midiática, a ideia de que esse reino não é futuro, mas está presente “universalizando” o 

cotidiano (SIEPIERSKI, 2003). Na verdade, a ideologia da Universal defende que o reino 

de Deus se expande por meio da expulsão do mal ( e este entendido não apenas pela figura 

do “demônio”, mas como uma série de infortúnios postos à humanidade que a Igreja 

Universal pode “solucionar”).  

Segundo esse raciocínio, os dados indicam que o processo de midiatização é 

colocado a serviço do movimento de renovação das práticas neopentecostais ampliando sua 

repercussão no país. Os dispositivos da comunicação são mobilizados para esse fim, 

incluindo-se,  nessa dinâmica de apropriação, estratégias de apelo emocional e comercial 

para a aceitação da audiência. Desse modo, a mediação é possível porque existe a 
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conivência do público. Há uma relação simbólica de concordância, uma vez que o objetivo 

dos meios é criar uma ponte de aproximação com uma realidade desejada.  

De acordo com Martín-Barbero (1999), a recepção revela as singularidades de cada 

parcela social, uma vez que possibilita as inferências de ações, identidades e 

comportamentos. No percurso deste trabalho, isso se tornou evidente, uma vez que o 

processo da recepção telemidiática da IURD apontou que os receptores não apenas 

compactuam com o conteúdo apresentado, mas também reagem a ele, operam críticas 

articuladas, tecem comentários sobre o papel incisivo da TV na captura da nossa atenção, 

além de revelarem suas experiências individuais na seleção desses conteúdos.  

Entretanto, tais impressões são postas a partir do que apreendemos. Por isso, 

Martino (2010) afirma com muita propriedade: “As narrativas de opinião, com a 

participação da memória, se relacionam com as possibilidades de comunicação do presente 

para formar um discurso. Mas nem tudo pode ser narrado” (MARTINO, 2010, p. 11). Nessa 

perspectiva de subjetividade, falamos aqui em “leituras possíveis”. Enfatiza o autor: 

“Quando se diz ‘quem é’ para alguém, está se tecendo um caminho possível entre os muitos 

fatos, acontecimentos passados e presentes. Cria-se uma história. Não a nossa, mas uma que 

represente nosso eu diante dos outros” (MARTINO, 2010, p. 12). 

Na esfera da religiosidade, a identidade dos sujeitos tem a ver com essa 

representação, sendo mais aberta a flutuações e dubiedades, críticas e negações. Torna-se 

muito fácil rejeitar a opção religiosa dos outros. Mais fácil ainda falar de fé com nossos 

iguais. No caso do discurso da IURD, os fiéis ou simpatizantes não atribuem aos exageros 

dos programas televisivos uma noção de sensacionalismo ou de espetacularização. Para 

eles, os pastores expressam suas convicções, defendem com vigor suas verdades, algo que, 

aliás, pode gerar empatia, identificação e reconhecimento. Entretanto, isso não significa 

formatar identidades. Estamos, pois, no nível das interpretações, traçando generalizações a 

partir de representações demarcadas. Argumenta Martino (2010) que identidade e 

identificação são também questões comunicativas. Por elas expressamos nosso vínculo, 

nossa aceitação, nossa rejeição, nossa hostilidade. “A decisão individual e a pressão social 

nem sempre encontram fronteiras definidas – aliás, decidir quem você é, em qualquer 

campo, implica escolher suas fronteiras” (MARTINO, 2010, p. 13). Por tal razão, sobretudo 

no campo religioso, o conhecimento transformado em relações de comunicação parece ser o 

início e o fim do longo trabalho de construção da identidade. 
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