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Resumo

Este  texto  trata  do  discurso  da  mídia  brasileira  sobre  o  crescimento  evangélico 
observado no Brasil  nos últimos vinte  anos.  A fim de cumprir  o objetivo proposto, 
analisamos duas reportagens de capa das revistas Veja, em edições publicadas em 1981 
(a  primeira)  e  2002.  O estudo foi  realizado  com base na  AD francesa.  A pesquisa 
concentra-se na investigação dos modos como a opinião é inserida nas reportagens de 
capa da Revista Veja sobre o referido tema. A hipótese fundamenta-se na idéia de que, 
sob o pretexto de esclarecer fatos ao leitor, as reportagens oferecem juízos de valor que 
definem um estereótipo dos evangélicos marcado pela negatividade. Conclui-se, após o 
percurso empreendido,  que  o discurso da revista  modifica-se  ao  longo do tempo,  à 
medida que o percentual de convertidos das classes média e alta aumenta.
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Introdução

O Brasil é país oficialmente católico desde a chegada dos padres jesuítas, em 1549. 

Décadas antes do evento batizado pelo discurso histórico oficial como Descobrimento, a 

Coroa Portuguesa já havia recebido do papa o direito de padroado. Isto significa que o 

Estado  português  detinha  o  controle  sobre  as  novas  igrejas,  interferindo  na  sua 

administração interna e se encarregando de conquistar novas almas, conforme explica a 

Enciclopédia Baiana de História (2005), informação reiterada por Pierucci (2001, p.281 

-2). O catolicismo só deixou de ser a religião oficial do país no final do século XIX, 

período  republicano.  Na  chamada  República  Velha  (1889),  a  Igreja  Católica  foi 

juridicamente  apartada  do  Estado.  Este  se  tornou,  portanto,  laico,  o  que  permitiu  à 

1 Trabalho  apresentado  na  Divisão  Temática  de  Jornalismo,  do  XI  Congresso  de  Ciências  da 
Comunicação da Região Nordeste.
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3 Doutorando em Comunicação e Poder pela Universidad de Málaga. jguibson@gmail.com
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Constituição  de  1891  declarar  liberdade  de  culto  e  de  consciência.  A  referida 

Constituição proporcionou mais liberdade para a Igreja Católica que, até então, estava 

submetida ao Estado e, principalmente, possibilitou a criação de novas igrejas e novas 

formas de religiosidade no país. 

Nesse  contexto,  germinou  o  protestantismo  à  brasileira,  com  a  vinda  de 

imigrantes europeus para o Brasil, entre os anos de 1824 e 1864. O luteranismo, religião 

alemã, é uma das maiores denominações provenientes da chamada Reforma Protestante; 

no Brasil, sua primeira manifestação recebeu o nome de Igreja Evangélica Alemã do 

Brasil. Os anglicanos e metodistas também são casos de protestantismo de imigração no 

país.  No  entanto,  deve-se  assinalar  que  o  processo  de  expansão  dessas  igrejas  foi 

retardado,  pois os imigrantes  queriam preservar sua cultura  de origem, mantendo-se 

fechados às características locais (PIERUCCI, 2001, p. 285-6).

Devido ao fator mencionado, somente na primeira década do século XX surgem 

as igrejas pentecostais. Nos anos 50, elas se tornam maioria entre os evangélicos no 

Brasil. “No início da década de 90, pelo menos um décimo dos brasileiros adultos era 

pentecostal (10%), ao passo que os protestantes históricos (presbiterianos, metodistas, 

batistas  e  episcopais)  representavam apenas  3% desses  brasileiros”,  explica  Pierucci 

(2001,  p.  288).  Entre  as  pentecostais,  as  que  mais  crescem  são  as  chamadas 

neopentecostais. 

Fundada em 1977, a Igreja Universal do Reino de Deus, maior neopentecostal 

do país,  possuía um contingente  de 2.101.887, de acordo com o censo do IBGE de 

2000.  Três anos após a fundação, a Igreja Universal constrói o primeiro templo nos 

Estados  Unidos  e  inicia  um processo  de  expansionismo  pelo  mundo.  Apenas  duas 

igrejas pentecostais mais antigas possuem mais frequentadores: a Igreja Congregacional 

Cristã do Brasil, com 2.489.113 membros, fundada em 1910; e a Assembléia de Deus, 

fundada em 1911, hoje, com 8.418.140 fiéis. 

Ancoradas  no  discurso  da  “Teologia  da  Prosperidade”,  as  Igrejas 

Neopentecostais são as que mais utilizam a mídia, partindo de uma lógica de mercado. 

“Trata-se de uma autêntica propaganda religiosa dirigida às massas, com apelos nem 

sempre éticos quanto à veracidade dos milagres anunciados”, conforme avalia Patriota 

(2002).  Por  meio  da  implementação  de  tais  táticas  pelos  evangélicos,  as  formas  de 

religião  tradicionais  são  consideradas  ultrapassadas,  vez  que  as  igrejas  incorporam 

valores  e  práticas  do  mundo  moderno,  como  salienta  Patriota  (2002):  “Em vez  de 
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oporem-se ao mundo, que antes era considerado como um verdadeiro ninho de pecados, 

agora  propõe-se  a  integralização  a  ele.”  Patriota  sustenta  ainda  que  o  crescimento 

acelerado  dos  evangélicos  deve-se,  especialmente,  à  parceria  com  a  mídia  e  à 

segmentação  do  público.  No  que  tange  ao  uso  da  mídia,  percebe-se  que  diversas 

denominações  possuem programas de rádio e televisão,  sendo a Igreja Universal  do 

Reino de Deus o maior exemplo, com o Grupo Record.  

Neste  trabalho,  observamos,  em  perspectiva  diacrônica,  os  recursos 

empreendidos pela revista Veja para construir discursivamente o aumento do número de 

evangélicos  no  Brasil.  Ao  assumir  que  a  objetividade  jornalística  é  mecanismo 

discursivo  e  não  ideal  possível  de  ser  alcançado  pelos  veículos  de  comunicação, 

investigamos como a opinião é inserida nas reportagens de capa da Revista Veja sobre o 

assunto, publicadas em 1981 e 2002. A Veja foi escolhida por ser uma das revistas mais 

vendidas no Brasil, com 10 milhões de leitores, de acordo com o site Veja online. Das 

sete edições relacionadas às denominações evangélicas, publicadas no período de 1981 

a 2002, cinco tratam especificamente sobre o seu crescimento. 

Nosso ponto de partida é a hipótese segundo a qual, sob o pretexto de contribuir 

para o debate social do tema, o discurso empreendido por Veja apresenta juízos de valor 

que definem um estereótipo acerca dos evangélicos.  Para atingir o objetivo proposto, 

analisamos as reportagens selecionadas pela aplicação de alguns mecanismos oferecidos 

pela Análise do Discurso Francesa. Acreditamos que a referida perspectiva possibilita 

reconhecer, por traços deixados pelo enunciador, a criação do estereótipo e os efeitos de 

sentido. Dentre os mecanismos supracitados, constituem nossos operadores de análise: a 

interdiscursividade, a intertextualidade, a ironia, a explicitação da voz do enunciador e 

os gêneros jornalísticos. 

O discurso de Veja e os evangélicos 

A pesquisa observou que temas como religião e crescimento evangélico foram 

publicados com certa frequência nos últimos vinte anos pela revista. Das sete edições 

em que foram abordadas as denominações evangélicas, publicadas no período de 1981 a 

2002, quatro trataram especificamente sobre seu crescimento. Por opção metodológica, 

escolhemos  duas  edições,  a  fim  de  compreender,  pelo  viés  teórico-metodológico 

apontado acima, a perspectiva de uma representante significativa da mídia hegemônica 

no país sobre o tema “aumento do número de evangélicos no Brasil”.
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A primeira reportagem de Veja sobre o tema é intitulada O Avanço dos Crentes, 

assinada por J.  A. Dias Lopes e publicada em outubro de 1981. O texto inicia  com 

humanização, ou seja, exemplifica o que é ser evangélico através de um personagem5. O 

repórter descreve as características dos pentecostais, utiliza dados sobre seu crescimento 

e sobre o número de templos. Recorre ainda ao esclarecimento histórico e ideológico, 

comparando os termos “crentes” e “protestantes”. Discorre sobre o nível cultural dos 

pastores, a relação dos evangélicos com as oportunidades de emprego e os mecanismos 

de evangelização. Aborda a postura da Igreja Católica frente ao crescimento evangélico 

e sua reação. Para complementar o texto da reportagem, à página 58, há um quadro no 

que se narra a trajetória de um pastor pentecostal e, na página 63, há outro, mostrando 

comportamentos evangélicos na cidade de Trindade, Rio de Janeiro. Ambos os quadros 

são acompanhados de fotografias.

Em oito páginas (p.88-95), José Edward demonstra a presença evangélica em 

diversos setores sociais, na reportagem A força do senhor, publicada em 2002. O texto 

compara  dados do crescimento  evangélico  em relação  ao senso de 1980,  apontando 

algumas  consequências  e  comparando  a  participação  nos  cultos  evangélicos  com os 

rituais católicos. Recorre a breve histórico sobre o protestantismo e, depois, cita pessoas 

de sucesso que são evangélicas e atuam em diversas áreas. Apresenta o uso da mídia 

eletrônica como forma de ganhar fiéis, o investimento em educação e a consequente 

adaptação  da  Igreja  Católica  face  à  “ameaça”  evangélica  com  o  Movimento  de 

Renovação Carismática.

1981: interpretação negativa de Veja sobre os evangélicos

A manchete6 da  Veja de 7 de outubro de 1981, “Pentecostais: O Milagre da 

Multiplicação”, remete ao relato dos quatro evangelhos bíblicos oficiais. Trata-se, 

portanto, de evidente exercício intertextual. No plano do discurso visual, a fotografia 

da capa revela o pastor Manuel de Mello com a mão direita erguida e segurando uma 

bíblia, enquanto a mão esquerda apontando para a câmera fotográfica, construindo 

5 Na  humanização  do  relato, constrói-se  um  perfil  da  fonte,  atribuindo-lhe  traços,  qualidades  e 
características  “distintos  aos  elementos  humanos  e  antropomórficos  que  integram  uma  história”, 
conforme explica Coimbra (2002, p.103). O papel social das personagens,  os aspectos psicológicos e 
físicos podem ser enfocados de acordo com os objetivos do enunciador.

6 Manchete:  título  da  reportagem  principal  do  jornal  ou  revista,  apresentado  geralmente  em  fontes 
grandes, na capa do produto jornalístico. 
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efeito de sentido de diálogo com o leitor, que seria o próximo convertido ao “milagre 

da  multiplicação”.  A  primeira  fotografia  da  reportagem,  no  interior  da  revista, 

contém a imagem do mesmo pastor, segurando um microfone; o plano de fundo é 

composto pelos fiéis com as mãos abertas e estendidas para o céu. A legenda sugere 

o mesmo: “O missionário Mello: gestos carismáticos e um disco gravado depois de 

sete dias de jejum em Jerusalém capaz de converter quem o ouve” (p.56-57). 

O  dicionário  Aurélio  explica  que  milagre significa  “uma  ocorrência 

extraordinária, que não se explica pelas leis da natureza, uma ocorrência que produz 

admiração,  surpresa”.  No  título  da  reportagem,  a  palavra  é  empregada  de  modo  a 

reiterar  o  sentido  explicitado  pelo  dicionário,  pois  carrega  os  sentidos  de  alteração 

repentina  e  de  algo  humanamente  inexplicável,  pressupondo  mudança  imediata  de 

comportamento e proliferação súbita do número de pentecostais,  confirmada logo no 

primeiro parágrafo da reportagem. Tal recurso confere status jornalístico informativo ao 

texto  que,  conforme  pretendemos  demonstrar,  é  carregado  de  opinião.  O  repórter 

apresenta  a  conduta  dos  pentecostais,  mostrando  que  a  dificuldade  é  permanecer 

evangélico  e  não  se tornar.  O  enunciador  tenta  ser  didático,  explicando  os  hábitos 

pentecostais  e  o  porquê  do  nome  dessa  vertente  cristã,  mas  rotula  ironicamente  a 

conduta dos evangélicos. Trata-se, portanto, de visão explicitamente negativa da revista.

Sobre o comportamento evangélico,  a reportagem apresenta quadro, contando 

que, em Trindade,  no Rio de Janeiro,  as pessoas mantiveram-se fiéis  a suas crenças 

mesmo depois  de os  pastores  terem vendido os templos  a empresas  imobiliárias.  O 

título da reportagem, “O Avanço dos Crentes”, estabelece estreita congruência com os 

textos bíblicos, já que a multidão seguia Jesus, “avançava”.  Na Veja, quem avança não 

é uma multidão qualquer,  indefinida,  mas “os crentes”,  cujo tom é de negatividade; 

trata-se de movimento assustador. Resta saber sobre quem os pentecostais avançam e 

sobre o quê. É evidente que os títulos da capa e da reportagem estão vinculados, já que 

utilizam o mesmo movimento intertextual, a saber, os relatos dos evangelhos canônicos 

(reiterado pela recorrência à palavra “rebanho”, logo em seguida). Os sentidos das duas 

palavras,  entretanto,  não  configuram  a  relação  sinonímica  que  o  enunciador  tenta 

instalar.  “Crente” é o modo como quem não é evangélico em geral  refere-se a eles, 

como mostra a reportagem: “E resolveu incorporar-se ao rebanho de 8,5 milhões de 

pentecostais, ou “crentes”, espalhados pelo país” (p.56). 
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O que caracteriza a negatividade do “avanço”, no texto, é o uso de expressões 

como “agarrar”, “ofensiva” e “presa”. “Qualquer fiel pode agarrar o microfone e relatar 

curas maravilhosas” (p.63), ou ainda, “Essa ofensiva certamente recorrerá a programas 

de rádio” (p.60) e, recorrendo ao discurso direto, o enunciador escreve que o camponês 

“torna-se presa fácil dos valores pentecostais” (p.57). Tais expressões produzem efeito 

de sentido de perigo, pois são apresentadas no contexto de investida violenta e entrega 

pacífica.  O  termo  “presa  fácil”  remete  às  dificuldades  cotidianas,  à  luta  por 

sobrevivência, ao referir-se à conversão dos fiéis, que transformam completamente seu 

estilo de vida e não questionam os dogmas religiosos, de acordo com a reportagem. O 

posicionamento  discursivo da revista  revela  que deveria  ocorrer  questionamentos  da 

realidade social e dos dogmas pois, na Igreja Católica (tratada positivamente), desde os 

tempos  da  ditadura  no  Brasil,  religiosos  progressistas  vinham  se  manifestando  e 

provocando o que mais tarde culminaria na Teologia da Libertação.

Para caracterizar a “ofensiva” pentecostal,  o enunciador recorre novamente ao 

intertexto,  utilizando  a  parábola  do  semeador  (Cf.  Lucas  8:4-5),  contada  por  Jesus 

Cristo para mostrar o aumento do número dos templos, e ao interdiscurso, ao utilizar 

noções  típicas  do  discurso  científico  para  explicar  o  crescimento  evangélico.  A 

evocação do milagre permeia todo o texto e é, muitas vezes, apresentada com ironia e 

por analogia com outros discursos, como o científico. Há ainda o milagre tratado como 

forma de comercialização da fé. Em outros trechos, é abordado como estratégia de culto 

ou  espetáculo.  A  reportagem  sugere  que  os  pentecostais  “avançam”  na  esfera 

econômica. O enunciador preocupa-se, portanto, com a posição social dos pentecostais e 

admite que os letrados são minoria, orientando a leitura no sentido da idéia de que os 

evangélicos são ignorantes.  

De acordo com a  Veja, no plano político, os pentecostais não “avançam”, vez 

que  oferecem,  exclusivamente,  vantagens  no  que  diz  respeito  à  vida  eterna,  não 

questionando a  realidade  social  e  nem os dogmas  da fé.  Sobre o plano religioso,  a 

matéria  considera  que  os  evangélicos  “avançam”  sobre  a  cristandade  católica. 

Apoiando-se  no  discurso  do  sociólogo  Francisco  Cartaxo  Rolim  (voz  legítima, 

especialista), o enunciador escreve que a maioria dos convertidos não são provenientes 

do protestantismo histórico, mas do catolicismo, portanto, “traidores”. 

Para  confirmar  o  “avanço”,  o  enunciador  ainda  relata  o  fato  de  que,  em 

cerimônias oficiais, no estado do Pará, pastores evangélicos substituem padres que se 

desentenderam com o governo. Ainda nesse trecho da reportagem, o enunciador afirma 
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que grande parte de evangélicos é proveniente do campo, o que reforça a noção de que 

são pessoas com baixo nível de escolaridade, consequentemente, estúpidas e passivas. A 

fim de humanizar o relato, a reportagem narra, de forma irônica, a mudança de hábitos 

de Manuel Raulino do Nascimento, que deixou de ser alcólatra ao converter-se: “Ele 

terá de vestir o apertado figurino usado por seus companheiros de fé. [Os pentecostais] 

Também não usam roupa de banho, lêem quase que exclusivamente livros religiosos, 

rezam pelo menos duas vezes ao dia” (p.56).

Ao  definir  os  pentecostais,  o  enunciador  utiliza  o  presente  não-dêitico.  Este 

recurso, no ambiente do discurso jornalismo, é conhecido como humanização do relato. 

Ambos os recursos criam o efeito de sentido de verdade pela debreagem enunciva, que 

simula o afastamento do enunciador do plano da enunciação, e a embreagem, que tenta 

anular a presença dele, através da ausência das categorias de pessoa, espaço e tempo (cf. 

Fiorin, 2002). Nesta reportagem, a debreagem enunciva é usada constantemente para 

narrar fatos do passado e introduzir a história dos personagens. O enunciador tem como 

referência o momento da enunciação, parâmetro que serve para comparar os diferentes 

períodos da vida do personagem: “Até dois anos atrás, o ex-presidiário Sebastião Oscar 

(...) era o único pregador pentecostal (...). Agora, divide seu rebanho com cinco pastores 

de seitas concorrentes” (p.60).

Recurso empregado no texto para alcançar o efeito de sentido de objetividade7, 

tão caro ao discurso jornalístico, é o uso do discurso direto ou indireto. Na reportagem 

analisada, o uso do discurso indireto refere-se a dados ou é indicado por modalizadores 

(segundo, de acordo com). Há, porém, inserções em que o enunciador não indica as 

fontes e, tampouco, utiliza modalizadores para indicar que se apóia em outros discursos. 

O que identifica a fonte citada é sua referência no texto: “Em 1930, os pentecostais 

representavam apenas 9,5% dos protestantes brasileiros. Um recente levantamento do 

sociólogo Francisco Cartaxo Rolim, da Universidade Federal Fluminense, constatou que 

eles somam agora 70% deste total” (p.57). Na primeira oração do trecho destacado não 

existe indicador que assinale a diferença do discurso jornalístico em relação ao discurso 

da fonte, o que causa efeito de extrema objetividade. Trata-se da maneira de utilizar o 

discurso histórico  para legitimar  a  opinião do repórter/veículo.  Somente  na segunda 
7 Gaye Tuchman (1999) aborda que a objetividade é um ritual estratégico dos jornalistas para afirmar que 
a notícia é impessoal, objetiva e imparcial, e se proteger dos críticos. Para a pesquisadora, há técnicas 
utilizadas na construção do texto para sustentar a idéia de objetividade. A apresentação de duas ou mais 
versões sobre os fatos é uma maneira do jornalista demonstrar que não é tendencioso, ou quando não é 
possível verificá-lo, a diversidade de opiniões é considerada como objetividade.
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oração do período é que o enunciador revela a fonte e acrescenta outros dados, desta 

vez, através do discurso indireto.

O  discurso  direto,  neste  texto,  tem  conteúdo  opinativo,  pois  as  citações  de 

declarações  das fontes contêm adjetivos  e  juízos de valor que,  caso fossem escritos 

assumidamente  pelo  repórter,  não  causariam  o  pretendido  efeito  de  sentido  de 

neutralidade, imparcialidade. Ao tratar do início do pentecostalismo no Brasil, a matéria 

faz  a  seguinte  observação:  “Eles  eram  exóticos  demais para  preocupar  as  igrejas 

protestantes  tradicionais,  explica  Waldo  César,  autor  de  ‘Urbanismo  e  religiosidade 

popular’”(p.57).  O predicativo “exótico demais” define a imagem do evangélico e o 

enunciador; ao reproduzi-la, exime-se da responsabilidade, mas concorda, vez que não 

comenta a fala citada. Ao citar um pastor evangélico, Adão Garcia, da Igreja Evangélica 

Pentecostal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o enunciador comenta a afirmação 

da  fonte,  deslegitimando  o  conteúdo  proferido  pelo  outro.  A discordância  denota  a 

presença de polifonia, isto é, de vozes em contradição no interior do texto. 

Diante do exposto, percebe-se que a revista interpreta o crescimento pentecostal 

através das práticas adotadas pelas igrejas. Na interpretação do enunciador, elas utilizam 

os meios de comunicação para iludir os fiéis, considerados pobres e ignorantes, pessoas 

incapazes de questionar a realidade social, que buscam apenas vantagens materiais. Esta 

é, portanto, a voz dominante na reportagem de Veja publicada no início da década de 

1980.

2002: Veja suaviza o tom ao abordar os evangélicos

A  manchete  da  edição  de  03  de  julho  de  2002,  sob  o  título  “A  Nação 

Evangélica”, refere-se à possibilidade de o Brasil, maior país católico do mundo, tornar-

se um país evangélico.  Isto implicaria  em mudanças,  apontadas pela reportagem, no 

perfil do próprio país. A chamada de capa é repetida na primeira oração da reportagem 

e, logo após, o enunciador cita dados do crescimento evangélico. 

O critério  jornalístico de atualidade também justifica  o título da matéria.  Em 

abril  de  2002,  um evento  intitulado  “Sermão  da  Montanha”  foi  realizado  em Belo 

Horizonte,  reunindo  mais  de  100  mil  fiéis.  Não  apenas  a  quantidade  de  pessoas 

presentes  ao  evento  mas,  em especial,  o  fator  cultural  comum,  no  caso,  a  religião, 

caracterizam a palavra “nação”. É a partir da conduta dos evangélicos que a Veja esboça 

as  possibilidades  de  mudanças  provenientes  do  aumento  do  número  de  evangélicos 
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pertencentes a diversas posições sociais. A fotografia principal da reportagem registra o 

evento citado, realizado na Sexta-feira da Paixão. A imagem mostra um plano geral do 

público,  visto  pelo  palco  das  apresentações,  cujo  plano  de  fundo  são  montes, 

explicitando referências bíblicas.

A utilização explícita do provérbio popular “se Maomé não vai à montanha, a 

montanha vai a Maomé”, apresenta alusão ao evento ocorrido em Belo Horizonte e à 

fotografia principal.  O uso de tais recursos, nos planos linguístico e visual, contribui 

para  tornar  o  título,  “A  força  do  Senhor”, mais  consistente,  já  que  o  evento  seria 

considerado  a  “atualização”  de  evento  bíblico  importante,  no  caso,  a  reunião  da 

multidão em torno de Cristo para ouvir o Sermão da Montanha (cf. Mateus 5-7). Neste 

sentido,  “força”  tem  conotação  de  fé  ao  preceder  a  palavra  “Senhor”  e  vincula  a 

presença dos fiéis em diversas áreas da sociedade como fator de ascensão social, de boa 

conduta ética e de empreendedorismo.

De acordo com a interpretação do enunciador, a “força” dos evangélicos está 

relacionada  à  capacidade  de  mudança  do perfil  social  da  nação  brasileira.  Eles  são 

capazes de reunir o povo em grandes eventos, contribuineo para boa conduta moral dos 

adeptos, além de movimentarem o mercado com bens da Indústria cultural. No intuito 

de abordar a ideologia  pentecostal  de forma didática,  a revista utiliza a embreagem, 

generalizando o comportamento, justificado por pertencer à mesma raiz histórica. Isso 

pode esclarecer o uso da capitular8, no início do texto, com fonte gótica, inserindo o 

sentido  de  que  os  evangélicos  possuem  tradição:  “Em  todas  as  variantes  do 

protestantismo, é missão do fiel e de seu pastor espalhar a palavra do Senhor” (p.92).

O uso do presente não-dêitico caracteriza o comportamento dos jogadores de 

futebol evangélicos, o que pretensamente exime o enunciador de possível formulação de 

estereótipos, vez que atende à prerrogativa de objetividade.  A conduta dos evangélicos 

é citada como mudança positiva nos meios esportivos, como afirma, em citação direta, 

Carlos Alberto Parreira, técnico da Seleção Brasileira de Futebol à época. O texto é 

caracterizado  pela  presença  de  estatísticas  e  por  apresentação  de  “fatos” e  não  de 

“personagens”.  Do  ponto  de  vista  jornalístico,  considera-se  que  esta  reportagem  é 

menos humanizada  do que o exemplar  de 1981; por outro lado,  é mais  próxima da 

almejada  verdade,  pois  está  ancorada  em  dados  supostamente  comprováveis,  logo, 

“verdadeiros”. O discurso direto é utilizado por fontes que testemunharam as mudanças 

8 Fonte de tamanho maior do que as fontes utilizadas no corpo do texto. Recurso visual que depende do 
Projeto Gráfico da revista.
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comportamentais dos evangélicos em determinado ambiente e também por sociólogos e 

intelectuais  que  ofereceram  alguma  explicação  sobre  práticas  e  comportamentos 

pentecostais. 

O enunciador recorre às estatísticas para demonstrar a “força” dos evangélicos 

nos  diversos  setores  sociais.  As  fontes  dos  dados  são  indicadas  pela  presença  de 

modalizadores, sobretudo na apresentação de resultados de pesquisas e censos. Outros 

dados são inseridos como informação, sem a presença de modalizadores, utilizando-se a 

proporção para esclarecer ao leitor sobre a dimensão dos números citados. Ambos os 

recursos criam o efeito de sentido de objetividade, pela isenção do enunciador. 

O  gráfico  da  primeira  página  indica,  de  forma  pedagógica,  o  crescimento 

evangélico, desde a década de 40 até o ano 2000, ano do último censo do IBGE antes da 

publicação da matéria. O quadro – que ocupa duas colunas internas da página 90 e toda 

a página 91 – apresenta dados do crescimento mercadológico promovido pela Indústria 

Cultural evangélica. O título do quadro, “Movidos pela Fé”, pode ser relacionado aos 

discursos popular e bíblico, segundo os quais a “fé move montanhas”, neste caso, a “fé” 

movimenta  “mais  de  3  milhões  de  reais  por  ano”  (p.90).  No  referido  quadro,  são 

exibidos dados sobre os investimentos das denominações evangélicas na educação, na 

indústria fonográfica, na mídia eletrônica, no esporte, nos negócios, na política e nas 

editoras.

A predominância  de  estatísticas  cria  o  efeito  de  distanciamento  da  instância 

enunciadora frente ao material enunciado e de objetividade. Para humanizar o relato e 

baseado em projeções sociais, o enunciador utiliza fontes que se tornaram evangélicas, 

em geral,  por “revelação”,  como afirma a reportagem. As histórias são narradas em 

pequenos quadros distribuídos nas páginas da matéria. O discurso histórico também é 

utilizado  para  esclarecer  o  surgimento  da  ideologia  evangélica.  Tal  mecanismo cria 

realidade outra, diferente do momento da enunciação, gerando o efeito de objetividade, 

já que fatos do passado são considerados verdadeiros, por já estarem finalizados em 

relação aos acontecimentos do presente. O discurso histórico também é manejado no 

texto para justificar o lucro e a riqueza. A abordagem tem tom pedagógico, confirmando 

a tese do enunciador sobre o caráter transformador das religiões pentecostais: “No ano 

de 1517, revoltado com a venda de indulgências pelo papa, Lutero escreveu suas 95 

teses,  que  pregou  na  porta  da  catedral  de  Wittenberg.  Foi  o  estopim  da  Reforma 

Protestante, que se tornaria uma das mais profundas transformações sociais da história 

humana” (p.90).
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O texto segue diferenciando evangélicos de protestantes e, novamente pelo apelo 

ao discurso histórico, esclarece que a ideologia da qual derivam as religiões evangélicas 

é a corrente protestante. No quadro das páginas 94 e 95, o enunciador utiliza dados para 

mostrar a quantidade de fiéis em diversos segmentos das religiões cristãs não-católicas, 

entre 1991 e 2001. De forma acentuadamente didática, diferencia os segmentos em três 

ramos, conceituando cada: tradicionais, pentecostais e neopentecostais.

O  discurso  político  também  está  articulado  na  reportagem.  Em determinado 

trecho, o enunciador subestima a “força” dos evangélicos na política e reconhece que 

carecem de representação. O candidato, que também fazia campanha eleitoral no ano de 

2002, era o presbiteriano Anthony Garotinho. O repórter reconhece a representatividade 

dos  evangélicos  no Parlamento,  embora  seja explicitamente  contrária  aos  indivíduos 

eleitos.  Veja opõe-se explicitamente ao candidato Anthony Garotinho. A reportagem, 

portanto, caracteriza a “força” política evangélica pela influência sobre os candidatos, já 

que constitui universo eleitoral significativo em termos quantitativos.  

As  igrejas  evangélicas  são  consideradas  empresas  que  visam  a  atender  seu 

público  da  melhor  maneira.  A  legenda  da  fotografia  que  mostra  crianças  em culto 

evangélico (p. 92) demonstra a adaptação das igrejas em relação aos fiéis. Há, portanto, 

segmentação  do  público,  consoante  o  mercado:  “Evento  evangélico  para  crianças  e 

adolescentes: linguagem simples para os novos fiéis”. A reportagem também analisa, 

sob o prisma da positividade, o modelo ético oferecido, através de assistencialismo, pois 

preenche  lacunas  sociais  que  afetam  prioritariamente  segmentos  sociais 

economicamente desfavorecidos. A reportagem descreve ainda a relação dos fiéis com 

as igrejas como uma relação de tipo contratual. 

A relação referida é o fator que gera divisas, de acordo com a Veja de 2002. A 

reportagem  expõe  acusações  de  estelionato  e  crimes  fiscais  envolvendo  pastores 

neopentecostais.  O  enunciador  denuncia  a  igreja  de  Edir  Macedo,  que,  em  1995, 

ensinava aos pastores técnicas para arrecadação de dinheiro em um vídeo exibido pelo 

Jornal  Nacional,  e  o  pastor  Francisco  da  Silva,  que  apoiou  o  candidato  Anthony 

Garotinho. A mídia evangélica é considerada mais uma “força” arrecadadora.  Como 

contraponto a essa visão pessimista, o texto opina, de forma irônica: “Como em todos 

os grupos humanos,  há pecado também entre os evangélicos.  Mas a grande maioria 

deles é constituída de pessoas não apenas honestas, mas honestas acima da média. As 

igrejas  evangélicas  [...]  oferecem  um  modelo  ético  em  regiões  que  as  autoridades 

esqueceram” (p.93).
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Outro recurso manejado pelo enunciador na reportagem é a comparação entre o 

comportamento evangélico e a ideologia protestante e as práticas da Igreja Católica. São 

recorrentemente  ressaltados  os  aspectos  positivos  dos  evangélicos,  enquanto  as 

características  católicas  assumem  aspecto  de  arcaísmo,  às  vezes,  expresso  por  tom 

assumidamente irônico. 

No período de eleições presidenciais, a maior preocupação da classe média alta, 

público da Veja, é a estabilidade econômica. Daí o caráter mercadológico e a ênfase no 

lucro,  conferindo  a  impressão  de  que  o  crescimento  evangélico  também  pode 

representar  mudança  econômica  positiva,  embora  a  Veja não  apóie  o  candidato 

evangélico  para  presidente.  Especialmente,  a  ideologia  protestante,  que  se  refere  ao 

lucro e aos bens materiais, é realçada pela reportagem em comparação com a ideologia 

católica, conservadora, ultrapassada. Os evangélicos também são mostrados como mais 

adaptados ao mundo moderno e mais honestos, o que pode favorecer o aparecimento de 

uma nova ética, especialmente, na política e na economia. Observa-se, portanto, que ser 

evangélico não significa mais ser ignorante e “assediado” pelas denominações. A busca 

pelo progresso material e o modelo ético disseminados pelas religiões pentecostais são 

exemplos  positivos a serem adotados pela política  brasileira.  Esta é,  portanto,  a voz 

dominante da revista.

Considerações Finais

Após  a  empreitada  de  análise  das  reportagens  relativa  ao  crescimento  de 

evangélicos  no  Brasil  nas  últimas  décadas,  concluímos  que  a  Revista  Veja alterou 

consideravelmente o ponto de vista inicialmente adotado em relação ao crescimento 

evangélico no Brasil.  

Em 1981,  os  evangélicos  eram vistos  como  pessoas  pobres  que  se  rendiam 

facilmente aos atrativos das igrejas. Os fiéis eram considerados iletrados e vindos do 

campo, o que enfatiza a leitura pelo viés do preconceito contra a ignorância. As igrejas, 

visando  a  atingir  o  maior  número  de  fiéis,  utilizam  estratégias  como  os  meios  de 

comunicação para “assediar” as “massas empobrecidas” que, na opinião de  Veja, não 

têm outra alternativa senão render-se ao ilusionismo praticado pelos pastores. O baixo 

nível  de  instrução  dos  pastores  é  comparado  à  erudição  dos  padres.  A  religião 

evangélica é considerada seita,  os cultos  são barulhentos e em forma de espetáculo, 

além de visar exclusivamente ao lucro. A arrecadação de dinheiro é interpretada como 
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comercialização da fé e é a crítica mais enfatizada, em especial, a praticada pela Igreja 

Universal. Os meios de comunicação são o chamariz para o recolhimento do dízimo. 

Outra crítica recorrente é a falta de questionamento dos dogmas e da realidade social, o 

que faz igrejas e fiéis buscarem a libertação material e não espiritual.

Já  em  2002,  a  reportagem  apresenta  visão  mais  positiva  do  evangélico,  ao 

vinculá-lo como portador de possível capacidade de mudança no perfil social brasileiro. 

Sob  uma  visão  mercadológica,  as  igrejas  são  vistas  como  empresas  que  mantêm 

relações contratuais com os fiéis e programam seus cultos de acordo com o público a 

que se destinam, já que não se restringe mais aos pobres, mas se estende a todas as 

camadas sociais. A mídia é considerada a força de arrecadação de dinheiro e, apesar de 

denunciar casos de “pastores ladrões”, a reportagem define os fiéis evangélicos como 

“honestos acima da média”,  enfatizando que eles podem favorecer um modelo ético 

melhor, especialmente na política.

Em suma, observa-se, após a análise, que o posicionamento discursivo de Veja é 

oportunista no que diz respeito ao tratamento do tema crescimento evangélico no Brasil, 

facilmente adaptável às mudanças percebidas no contexto sócio-histórico. A imagem 

que  a  revista  constrói  do  co-enunciador  é  a  de  um  leitor  de  classe  média  alta, 

primeiramente católico, depois evangélico ou propenso à conversão. Portanto, o que ela 

mesma declara acerca dos evangélicos aplica-se à sua própria conduta, qual seja: a de 

adequar-se  às  exigências  mercadológicas  acima  até  de  compromissos  ideológicos 

inicialmente assumidos. 
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