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Resumo 

A religião está presente na televisão brasileira desde o início da década de 1960 com 

transmissões de missas católicas. Desde então, aumentou-se o investimento em programas 

religiosos na TV, notadamente na década de 1990, com o avanço da Igreja Universal do 

Reino de Deus (IURD). As religiões se apropriaram de elementos presentes na mídia 

massiva, percebendo aí forte sustentação para alcançar o maior número de pessoas. Nesse 

cenário, líderes religiosos se aperfeiçoaram, tornando-se ídolos de um universo simbólico 

que busca consolidação de poder. Discutimos os mecanismos intrínsecos entre religião, 

mídia e poder, numa análise bibliográfica que contextualiza e investiga em que pontos essas 

esferas representativas se tocam, com que intensidade e com qual finalidade. 
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Introdução 

A escolha da televisão para análise neste artigo se justifica pelos dados levantados 

pela Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 sobre hábitos de consumo de mídia pela população 

brasileira, divulgados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 

Mesmo diante do crescimento das novas tecnologias midiáticas, a TV ainda é o meio de 

comunicação mais utilizado pelos brasileiros, num tempo médio em horas diárias que pode 

alcançar 4h31. Ainda segundo os dados, as pessoas usam a TV basicamente para obter 

informação (79%), se entreter (67%) e passar o tempo livre (32%). Outros números aferidos 

pela pesquisa possibilitam o delineamento de um provável público-alvo desses programas 

religiosos. Na medida em que ganham espaço na TV aberta e/ou via antena parabólica 

atingem majoritariamente mulheres, com menor escolaridade e acima de 65 anos. 

Diante da importância e alcance do veículo de comunicação percebidos na pesquisa, 

os fenômenos da midiatização e espetacularização adotados pelas religiões em seus 

programas na TV foram selecionados para abordagem através de uma análise bibliográfica. 
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O trabalho propõe articular, não apenas os fundamentos e conceitos, mas, principalmente, 

as implicações e consequências sociais provenientes das relações entre religião, mídia e 

poder. Partimos da hipótese de que a religião se utiliza da televisão por conta da facilidade 

que esse veículo oferece para persuadir o público-alvo de cada segmento religioso em 

questão. 

 

Poder e campos simbólicos 

 

Dentre todos os fenômenos que o homem pôde conhecer e vivenciar no decorrer dos 

séculos, desde épocas remotas até a presente era da informação digital e suas interfaces, há 

um que, por sua universalidade e permanência histórica, se destaca: o fenômeno religioso. 

A busca pelo entendimento da transcendência pode ser observada no cotidiano das pessoas 

para superar sua natureza humana, muitas vezes entendida e interpretada como profana, e 

alcançar os patameres tidos como superiores, sagrados. Para alguns, esse fenômeno ocorre 

por meio da religião, que serveria como um elo oficial entre o homem e o divino. 

Segundo Marchi (2005), o sagrado constitui-se na expressão da relação constitutiva 

da consciência humana com o mundo que a envolve. O que está em causa na noção de 

sagrado é o próprio enraizamento da consciência no interior de um mundo que a transcende. 

Para Otto (1992), o sagrado é uma categoria de interpretação e avaliação a priori e, como 

tal, somente podemos remetê-la ao contexto religioso. Na visão de Adriani (1998), a 

imersão nesse mundo transcendental é tão antiga quanto a própria história da humanidade. 

O indício mais antigo de prática relacionada à religião do homem pré-histórico é o 

sepultamento, ritual revelador da preocupação com a vida após a morte. Já na 

contemporaneidade, as novas dinâmicas do campo religioso criam inovações na conversão 

e condições de existência de um canal de circulação de bens simbólicos religiosos. 

Dessa forma, os espaços sagrados foram se modificando e se adequando. Na 

atualidade, a maneira de comungar com a religiosidade, sem perder a essência da natureza 

humana, que busca e precisa da sacralidade - a alimentação, a vida sexual e o trabalho, por 

exemplo, têm um valor sacramental -, tomou proporções e contornos delineados pela 

cultura contemporânea fluida. Eliade (2001) define como limiar o ponto em que o mundo 

profano e o mundo religioso se comunicam, no qual se pode efetuar a passagem de um para 

o outro. Esse ponto limítrofe tem se tornado cada vez mais permeável com o advento das 

novas tecnologias de mídia, que leva o sagrado aonde quer que o indivíduo esteja.  
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Numa contextualização das formas religiosas de pensar, Barros (2010) trata da 

questão do surgimento do capitalismo e como este encontrou acolhida no protestantismo. 

Ao analisar Max Weber, evidencia as afinidades entre o protestantismo e o “espírito do 

capitalismo”, apontando que a nova ascese religiosa, ao contrário dos dogmas católicos, 

permitia, ou mesmo oferecia atraentes incentivos que favoreciam a busca racional do ganho 

econômico e cuja eficiência social corresponderia diretamente à vontade de Deus.  

Nesse sentido, a concepção religiosa protestante, ao abandonar a ideia do lucro 

como pecado, mantido até então pela fundamentação católica, encontra no capitalismo o 

seu alicerce.  

 

Weber acentua algumas distinções entre os protestantes no que diz 

respeito à divisão do trabalho social. A nosso ver, para o autor, a essência 

da discussão continua a mesma: a divisão do trabalho como desígnio de 

Deus e garantidora da prosperidade para aqueles que encontrassem sua 

verdadeira vocação (BARROS, 2010, p. 14). 

 

Weber (2010), de fato, explica essa visão de prosperidade material como vontade 

divina, que se adequa ao capitalismo. O autor chama de “inversão” essa nova maneira de 

viver tendo o ganho material como finalidade e analisa que 

 

acima de tudo, este é o summum bonum dessa “ética”: ganhar dinheiro e 

sempre mais dinheiro, no mais rigoroso resguardo de todo gozo imediato 

do dinheiro ganho, algo tão completamente despido de todos os pontos de 

vista eudemonistas ou mesmo hedonistas e pensado tão exclusivamente 

como fim em si mesmo que, em comparação com a “felicidade” do 

indivíduo ou sua “utilidade”, aparece em todo caso como inteiramente 

transcendente e simplesmente irracional. O ser humano em função do 

ganho como finalidade da vida, não mais o ganho em função do ser 

humano como meio destinado a satisfazer suas necessidades materiais. 

Essa inversão da ordem, por assim dizer, “natural” das coisas [...] é tão 

manifestamente e sem reservas um Leitmotiv do capitalismo, quanto é 

estranha quem não foi tocada por seu bafo. Mas implica ao mesmo tempo 

uma gama de sensações que tocam de perto certas representações 

religiosas (WEBER, 2010, p. 46-47). 

 

Diante desse claro engendramento entre religião e economia, evidenciado após a 

Reforma Protestante, tornou-se oportuno, sob a ótica da contemporaneidade e seus aparatos 

tecnológicos, conjugar mídia, poder e, consequentemente, dinheiro, tendo em vista sua 

indissociabilidade. Exemplo disso é a chamada “teologia da prosperidade”, divulgada 

principalmente nas religiões evangélicas e que prega o aumento da riqueza material do fiel 
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na medida em que forem realizadas doações para os ministérios cristãos dos quais 

participem.  

Rodrigues (1990) cria o conceito de campos sociais ou campos simbólicos, a fim de 

identificar como, na modernidade, há uma fragmentação da vida social. Nesse sentido, os 

campos sociais ganham autonomia e passam a funcionar a partir de princípios, hierarquia e 

linguagem próprios. Assim, mesmo a religião, que antes era a ordem totalizante, configura-

se agora como um campo simbólico, que está em permanente interface com outros campos 

sociais – o midiático, o político, o econômico etc. Rodrigues explica que o campo da mídia 

assume o papel de ser mediador da vida social, em que os demais campos buscam 

visibilidade e legitimidade. Isso explica o crescente interesse das instituições religiosas em 

garantir a divulgação das suas doutrinas na esfera midiática.  

Bourdieu (1989) trata a religião como parte de um poder simbólico, normalmente 

ignorado, que não acontece em uma única esfera, mas que paira sobre as relações mais 

veladas, fato que permite concluir que esse poder só se dá quando acontece o 

reconhecimento pelos agentes envolvidos. Esse tipo de poder é visto como 

 

[...] uma espécie de círculo cujo centro está em toda parte e em parte 

alguma – é necessário saber descobri-lo onde ele se vê menos, onde ele é 

mais absolutamente ignorado, portanto, reconhecido: o poder simbólico é, 

com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber quem lhe estão sujeitos ou 

mesmo que os exercem (BOURDIEU, 1989, p. 7-8). 

  

Foucault (1979) analisa esses micro contatos sociais por onde perpassam as relações 

de poder e que, geralmente, são vistas como legítimas somente na relação Estado versus 

cidadão (poder político). O autor aprofunda sua análise sobre a questão ao discorrer sobre o 

fato de coexistirem variadas formas de poder - ou de relações coordenadas que envolvem o 

que se chama de poder - em esferas descentralizadas, difusas.  

 

O poder não existe. Quero dizer o seguinte: a ideia de que existe, em um 

determinado lugar, ou emanando de um determinado ponto, algo que é um 

poder, me parece baseada em uma análise enganosa e que, em todo caso, 

não dá conta de um número considerável de fenômenos. Na realidade, o 

poder é um feixe de relações mais ou menos organizado, mais ou menos 

piramidializado, mais ou menos coordenado (FOUCAULT, 1979, p. 141). 

 

As relações de poder que permeiam os contatos religiosos em toda sua extensão (da 

hierarquia à subserviência, da alienação à doação de quantias em dinheiro, do 
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pertencimento ao seleto grupo dos “escolhidos”) podem ser analisadas através da visão 

foucaultiana que trata da intensidade dos contatos sociais.  Mesmo em situações 

aparentemente desvinculadas do conceito de poder, essas relações estão presentes nos 

vários tipos de relacionamentos interpessoais. Conforme Foucault,  

 

“onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, propriamente falando, seu 

titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada direção, com 

uns de um lado e outros do outro; não se sabe ao certo quem o detém, mas 

se sabe quem não o possui” (FOUCAULT, 1979, p.45). 

  

Dessa forma, a fluidez não permite delimitar o significado de poder ou mensurá-lo, 

mas no caso religioso ele está sob o domínio de quem discursa em nome de Deus. 

A religião torna-se, pois, um meio de alcançar e manter a autoridade de um líder 

sobre os fiéis. O poder simbólico que emerge desse contato cria hierarquias e é reconhecido 

por ambas as partes sem que haja  nenhuma contestação, já que, nesse caso, Deus jamais 

poderia ser questionado.  

 

Mídia e Religião 

 

 

As primeiras transmissões religiosas na TV brasileira aconteceram ainda na década 

de 1960, com missas católicas da Arquidiocese do Rio de Janeiro, através da TV Globo. 

Durante a maior parte do século XX, a Igreja Católica manteve a supremacia dentre as 

religiões no trato com o Estado e na absorção de fiéis. O Brasil era o maior país católico do 

mundo e a hegemonia do catolicismo era incontestável. Essa hegemonia começou a sofrer o 

impacto da concorrência com as novas denominações religiosas, notadamente as 

evangélicas neopentecostais, a partir dos anos 90, alavancada pelos primeiros programas 

religiosos de TV dessas denominações que passaram a propagar e solidificar ideologias e 

atingir uma proporção que mudou de vez o panorama religioso brasileiro. 

Basso (2015) explica que, nesse novo cenário social, constata-se a apropriação de 

campos midiáticos pelo espaço religioso, isto é, a utilização dos meios de comunicação 

como instância da fé. Segundo o autor, a consequência mais imediata é o deslocamento do 

espaço tradicional dos templos para um campo aberto e multidimensional que, além de 

chegar ao fiel, atinge também o público anônimo, heterogêneo e disperso. Dessa forma, 

conforme argumenta Basso, os líderes com sua oratória e desempenho, constroem seus 
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discursos religiosos obedecendo à gramática imposta pela mídia, principalmente pela 

televisão.  

 

A mensagem religiosa é adaptada às exigências midiáticas para que tenha 

eficácia, persuasão e atinja as pessoas diretamente em seus sentimentos, 

em suas necessidades. Uma nova Igreja é criada, universal e virtual. Os 

lares se transformam em templos; os púlpitos são os aparelhos de 

televisão; o sinal da pertença ao grupo se expressa no consumo dos bens 

religiosos que são oferecidos de acordo com a necessidade do indivíduo. 

Em tudo isso, o mais importante é o espetáculo; o culto reveste-se da 

transparência da mídia, onde a imagem é o centro de tudo. É a construção 

de uma sociedade do simulacro (BASSO, 2015, p. 8).  

 

Borelli (2010) analisa a conexão entre os mecanismos técnicos inerentes à 

linguagem televisiva e a necessidade crescente de atrair o público-alvo se utilizando desse 

meio de comunicação. Sobre sociedade midiatizada, a autora discorre que 

 

(...) a técnica se associa a mecanismos de produção discursiva e permite 

que sejam construídas distintas formas de “estar juntos”, portanto um 

novo contato que remete a outras formas de contato. Não é preciso estar 

presente no templo para compartilhar a mesma crença, pois o fiel pode se 

sentir pertencente a uma igreja consumindo os seus produtos, 

acompanhando a programação religiosa ou fazendo seus próprios rituais 

em momentos e locais que bem entender (BORELLI, 2010, p. 20). 

 

 

Além do mais, essa transposição de territórios, que antes só permitia contato físico, 

adquire novos contornos com a interação mediada, fruto da virtualização de instituições 

sociais. Hjarvard (2012) explica que 

 
 

a crescente complexidade dos territórios na interação mediada testemunha 

um efeito geral de midiatização: a virtualização de instituições sociais. 

Antes, as instituições eram mais ligadas a lugares específicos: a política 

ocorria no parlamento, na prefeitura e em salas de reunião; a educação 

ocorria nas escolas e universidades; e a arte era apresentada no palco, 

museus e galerias. Como consequência da intervenção dos meios de 

comunicação, os indivíduos podem participar de e juntar-se a diferentes 

instituições sociais, independentemente de sua localização física 

(HJARVARD, 2012, p. 82). 

 

De acordo com Neto (2004), a apropriação do espaço e da linguagem midiática pela 

religião, inserida no contexto de sua natureza simbólica, fez com que as “velhas igrejas” se 

deslocassem do seu espaço original para ambientes em que a cultura midiática serve como 

referência para a organização das novas estratégias e táticas das religiões. O processo 
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ocorre por meio da utilização de diversos recursos discursivos nos programas religiosos na 

TV (sonoros, gestuais, imagéticos) por meio dos quais as várias formas de narrativa se 

entrelaçam em pontos específicos como, por exemplo, na construção das personagens. 

Quando se trata de programas religiosos, a personagem principal é o líder religioso que 

assume o arquétipo do herói. O fiel, ao entrar em contato com o discurso proferido, sente-se 

mais próximo de quem tem “autoridade”, de quem está mais próximo do “divino”. Na 

análise de Schwartzenberg (1977), o homem personifica o poder por meio do grupo no qual 

se exerce esse poder. Identifica-se com esse grupo que nele se reconhece e se impõe por seu 

prestígio, ascendência ou popularidade. 

Para compreender como as instituições religiosas têm se adaptado à gramática da 

mídia, torna-se enriquecedor trazer as contribuições de Erving Goffman (1975) e Wilson 

Gomes (2004) que tratam do caráter teatral e espetacular da vida cotidiana. Tal 

espetacularização torna-se ainda mais intensificada com a centralidade dos meios de 

comunicação na contemporaneidade. Goffman, apesar de não analisar o papel da mídia, 

discute como a vida é baseada na interação, em que os indivíduos representam o tempo todo 

papéis sociais. Dependendo do contexto em que estão inseridos, mudam de máscaras 

sociais. Tal discussão articula-se com a religião para verificar de que forma líderes 

religiosos constroem as suas imagens em seus contatos com o público a fim de cativar fiéis.  

Goffman (1975) investiga os meios pelos quais o indivíduo dirige e regula a 

impressão que formam a seu respeito.  Segundo o autor, numa interação, busca-se obter 

informação sobre os outros. Por isso, o líder religioso precisa saber para qual público vai 

falar para encontrar a melhor forma de persuadi-lo. Numa interação, o objetivo é manter o 

controle sobre o público, adquirindo credibilidade. Nesse sentido, conforme aponta 

Goffman, quanto mais informações se tem sobre a plateia, mais chances terá de influenciá-

la.  

Ao analisar os processos de persuasão e interação criados pelos meios de 

comunicação, Thompson (1998) distingue três tipos. A chamada “interação face a face” 

acontece num contexto de copresença no qual os participantes estão num mesmo referencial 

de espaço e de tempo. Presume-se ida e volta no fluxo comunicacional e é marcada pelas 

palavras acompanhadas de gestos, sorrisos, mudança na entonação e todo tipo de expressão 

corporal que corrobore a fala. Já as “interações mediadas”, acontecem de forma direta, mas 

não pessoalmente, pois implicam o uso de um meio técnico. Os participantes não 

compartilham o mesmo referencial de espaço e tempo e precisam se atentar sobre 
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informações contextuais que devem ser incluídas no intercâmbio (cartas, telefonemas). O 

terceiro tipo é classificado como “interação quase mediada” ou “quase interação”, termos 

utilizados por Thompson para se referir às relações sociais estabelecidas pelos meios de 

comunicação de massa (livros, jornais, rádio, televisão etc.).  

Como a maioria dos programas religiosos transmitidos pela TV é composta por um 

auditório, temos, inicialmente, duas possibilidades de análise de acordo com a classificação 

proposta por Thompson. A primeira é a de que quem assiste à pregação no estúdio/templo 

está diante de seu interlocutor, portanto, numa “interação face a face”. A outra surge 

quando observamos quem assiste pela televisão e que, nesse caso, estaria submetido à 

“interação quase mediada”. No entanto, é compreensível que o fiel presente na pregação in 

loco perceba nuances discursivas, como o caráter teatral e espetacular das câmeras, da 

iluminação e da preocupação do líder religioso em fazer com que essa pregação esteja 

também formatada para a mídia. Da mesma forma acontece com quem acompanha o 

discurso pela televisão, já que a atenção do telespectador pode ser desfocada por um 

telefonema ou uma conversa, por exemplo. 

Sobre essas interferências mútuas entre as interações no âmbito comunicacional, 

Thompson pondera que  

 

ao distinguir entre estes três tipos de interação, não quero sugerir que 

específicas situações interativas sempre irão coincidir ordenadamente com 

um dos três tipos. Pelo contrário, muitas das interações que se 

desenvolvem no fluxo da vida diária podem envolver uma mistura de 

diferentes formas de interação – elas têm, em outras palavras, um caráter 

híbrido (THOMPSON, 1998, p. 80). 

  

Numa discussão que trata do caráter teatral da vida social intensificada pelas 

interações midiatizadas, Gomes (2004) apresenta o conceito de espetacularização. O autor 

argumenta que os meios de comunicação surgiram a partir de uma demanda do sistema 

produtivo capitalista no sentido de funcionar como uma vitrine da indústria cultural. Com o 

intuito de atrair o público, o autor ressalta que a mídia trabalha com uma demanda 

planejada, ou seja, cria necessidades no sentido de gerar mais lucros. Na concepção de 

Gomes, a mídia tem uma dimensão espetacular que se baseia em três mecanismos de 

funcionamento: (a) drama – é preciso criar personagens, enredos com o intuito de chocar ou 

comover o público; (b) diversão – a mídia deve privilegiar o entretenimento, o caráter 

lúdico; (c) ruptura das regularidades – é necessário sempre gerar a sensação do novo, do 

surpreendente. 
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Para criar uma atmosfera dramático-espetacular bem próxima daquela oferecida pela 

mídia - e ser tão bem sucedido quanto -, a religião parece desenvolver personagens 

baseadas no imaginário coletivo. O líder religioso, ao pregar na TV, representa a 

personagem principal, aquele que é o enviado de Deus, que promove a intermediação entre 

o sagrado e o profano. As narrativas desenvolvidas pelos programas religiosos muito se 

assemelham às narrativas das telenovelas, pois em momento algum deixam de contar 

histórias. Assim, o telespectador-fiel acompanha o desenrolar de uma trama, em que relatos 

de superação e fé cumprem o círculo narrativo pré-estabelecido de início, meio e fim. 

Guy Debord (1997) também discute o fenômeno da espetacularização midiática que, 

segundo o autor, torna-se espaço fértil para atrair a atenção do público. Na concepção de 

Debord (1997), a atração por meio de imagens se torna uma mercadoria que permeia o espaço 

da vida social, permitindo que o espectador crie vínculos com seu cotidiano. Para o autor, a vida 

das sociedades modernas torna-se uma imensa acumulação de espetáculos, numa “relação 

mediatizada por imagens” (DEBORD, 1997, p. 14), e isso se concretiza rapidamente pela ação 

midiatizada das vertentes religiosas no âmbito da comunicação massiva. 

Os líderes religiosos que apresentam e representam programas na TV, de uma forma 

geral, ao buscarem se enquadrar nas imagens pré-concebidas de celebridades da mídia, 

exemplificam o que Morin (1997) chamou de “olimpianos modernos”, no contexto da 

indústria cultural. São as vedetes da grande imprensa, astros do cinema, reis, campeões, que 

transitam entre o real e o imaginário, gerando fascínio. Morin destaca que “o olimpismo de 

uns nasce do imaginário, isto é, de papéis encarnados nos filmes (astros) e os de outros 

nasce de sua função sagrada” (MORIN, 1997, p. 105). Na segunda classificação, 

enquadram-se os líderes religiosos, que buscam se travestir da melhor maneira possível, a 

fim de alcançarem o imaginário dos fiéis-telespectadores. Para isso, observam o uso correto 

da vestimenta, dos adereços, da palavra, dos gestos, da empatia, em suma, do discurso para 

o convencimento.  

 

Os novos olimpianos são, simultaneamente, magnetizados no imaginário e 

no real, simultaneamente ideais inimitáveis e modelos imitáveis; sua dupla 

natureza é análoga à dupla natureza teológica do herói-deus da religião 

cristã: olimpianas e olimpianos são sobre-humanos no papel que eles 

encarnam, humanos na existência privada que eles levam. A imprensa de 

massa, ao mesmo tempo que investe os olimpianos de um papel 

mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair delas a 

substância humana que permite a identificação (MORIN, 1997, p. 106-

107). 
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A ideia de “olimpianos modernos” é aplicada ao campo religioso na tentativa de 

explicar, por exemplo, os padres que se lançaram cantores ao perceberem o sucesso de 

vendas do mercado gospel e começaram a conduzir suas missas por meio de músicas e 

coreografias. Com aparições constantes em programas de auditórios em TV, adentraram o 

ramo fonográfico, no qual se tornaram grandes vendedores. Padre Zezinho é um dos 

primeiros católicos dessa vertente, acompanhado de inúmeros pastores e artistas 

evangélicos. O setor editorial é outro ramo que também acolheu esses representantes 

religiosos, reconhecendo suas facilidades em inserir produtos dos mais variados estilos 

(Bispo Edir Macedo e Padre Marcelo, por exemplo), reafirmando os preceitos da indústria 

cultural e da comunicação de massa. 

Essa popularização de religiões na TV é tratada por Hugo Assmann, primeiro autor 

a usar o termo “Igrejas Eletrônicas” para descrever o fenômeno da proliferação de 

programas religiosos na televisão norte-americana e na América Latina (particularmente 

evangélicos). Assmann (1986) definiu o conceito de “Igreja Eletrônica” como um 

fenômeno de intenso e crescente uso dos meios eletrônicos, especialmente da TV, por 

lideranças religiosas, quase sempre fortemente personalizadas e relativamente autônomas 

em relação às denominações cristãs convencionais. À época, a definição se enquadrava ao 

modelo pioneiro de tele evangelismo dos Estados Unidos, que não tardou em ser 

configurado também no Brasil na década de 1980, a partir do crescimento da Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD).  

O autor analisa a postura dos líderes religiosos americanos que se destacavam por se 

personalizar e lançar um modelo que se tornaria padrão nos programas religiosos de um 

modo geral: os „superastros‟.  

 

“Pelo seu tipo de mensagem salvacionista, com ênfase na salvação 

individual, são também chamados “supersalvadores”. É certo que eles 

também utilizam abundantemente o rádio. Mas o que os define é a sua 

mensagem de tele evangelistas” (ASSMANN, 1986, p. 16). 

 

Para Cunha (2002), o conceito trazido por Hugo Assmann é compreensível para as 

décadas de 1970 e 1980, no entanto, para análise atual, é necessária uma releitura do 

fenômeno da presença dos grupos religiosos nos meios de comunicação e a consequente 

recriação do conceito de Igreja Eletrônica, em virtude da conjuntura sociocultural-política-

econômica-religiosa experimentada na passagem do século XX para o século XXI.  
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As religiões de segmento neopentecostais são as que mais cresceram no Brasil em 

número de fiéis e de concessões de radiofusão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o número de evangélicos subiu de 5,2 % para 22,2% nas últimas 

quatro décadas. Esse aumento pode justificar o crescimento do número de programas de TV 

no Brasil que majoritariamente são de vertente neopentecostal. Essa representatividade 

naturalmente busca se conciliar com outras esferas de poder, como a política. Sobre essa 

questão, Santos (2004) pontua a indissociabilidade entre a televisão, religião e demais 

esferas representativas de poder no país, haja vista que a abundância de programas 

religiosos é uma das facetas da ampla disseminação religiosa na esfera política e econômica 

que, pela cultura de consumo e pela lógica de mercado, afetou as formas de inserção das 

igrejas na vida social. 

Nesse sentido, o espaço midiático e a forma espetacularizada utilizados pelas 

religiões vêm sofrendo alterações no segmento técnico e, sobretudo, no campo identitário. 

A religião vem adequando sua forma de atuar através da mídia desde quando essas duas 

forças se encontraram pela primeira vez. Hoje, essa união carrega consigo características da 

espetacularização e dos apelos possíveis proporcionados pela especificidade da TV (som, 

imagem, imediatismo), que garantem à religião a manutenção financeira do dispendioso 

aparato televisivo de propagação ideológica.  

 

 

 

Considerações finais 

 

A sociedade e seus mecanismos de promoção e manutenção de poder atravessam, 

inevitavelmente, o campo da midiatização. A televisão, como veículo de comunicação 

massivo, tornou-se um dos meios eficazes para atingir o público-alvo de programas 

religiosos, ávido por encontrar alívio para seus sofrimentos físicos, emocionais e materiais 

(não necessariamente nessa ordem). Além disso, com as pregações televisionadas, toda a 

dinâmica da representatividade religiosa é colocada sob um novo direcionamento espacial-

temporal que pode ter contribuído para o surgimento de um novo padrão para entender a 

religião na atualidade. 

O espaço televisivo, cada vez mais disputado no meio religioso, pode ser visto como 

uma forma de legitimação de poder entre as religiões e os fiéis. Os recursos midiatizados 
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são utilizados cada vez mais num âmbito mercadológico pelas religiões, o que pode 

sinalizar uma apropriação da fé para a propagação de ideologias com retorno financeiro. A 

mídia, então, evidencia essa postura mais mercantilizada das religiões no cenário 

contemporâneo e os programas televisivos despontam como uma ferramenta a mais no 

intuito de ampliar as fronteiras do número de adeptos seja na conversão de novos fiéis ou na 

manutenção dos que já o são, contribuindo com o que já acontece de forma ostensiva em 

templos físicos. 

Assim, as técnicas da televisão são sistematicamente utilizadas por líderes religiosos 

em suas performances em palco-altares, pois é sabido que a “receita” produz resultados que 

podem ser traduzidos como formas de poder simbólico. A midiatização fomenta o processo, 

já que, tanto para os fiéis que estão em casa quanto para aqueles que estão nos templos-

cenários, o desempenho e autoridade de pastores, padres e palestrantes confirmam a força 

dos laços que envolvem tais relações. 

Seria incoerente se a religião não se apropriasse de mecanismos tecnológicos como 

a televisão para adquirir visibilidade, assim como o faz outras formas de poder simbólico, 

como a política, por exemplo. Observamos, portanto, o mecanismo de midiatização 

religiosa como uma evolução natural no contexto contemporâneo em que as interações 

sociais estão fadadas à mediação, consequência dos avanços tecnológicos. 
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