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O tema da apropriação de conteúdos míticos
pela mídia é estudado neste artigo sob a ótica da
jornada do herói, acompanhando, em especial,
o testemunho televisivo de um convertido à fé
cristã neopentecostal. A ruptura com o mundo
comum (distante de Jesus e de seus poderes) e o
retorno feliz com o elixir da ressurreição (efeito
da conversão), depois de ter atravessado vales
e cavernas perigosos (as tentações), constituem
etapas da caminhada mítica do herói que os hu-
manos de todas as épocas se contam e recon-
tam, perseguindo de diversas maneiras o obje-
tivo de criar um cosmos ou harmonia possível
no terreno, em ebulição, da existência.
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Abstract
This article investigates mythical themes appropriated

by the media, compared to the hero's journey tradítion.

It examines television testimony of a convert to the

Pentecostal faith. The testimony indicates the same

stages of the mythical journey: the ordinary world

(apart from Jesus), tests and enemies (temptations),

resurrection and return with elixir (the conversion).

These stages represent human search for cosrnological

harmony ín the tormented path of existence.

Keywords: communication, television, new Pentecos-

talism, media, myth, heros journey

Resumen
Se estudia el tema de Ia apropiación de contenidos

míticos por los médios en este artículo bajo Ia mirada

de Ia jornada dei héroe, acompanando especialmente el

testimonio televisivo de un convertido a Ia fe cristiana

neopentecostal. La ruptura con el mundo común

(distante de fesús y de sus poderes) y el regreso feliz

con el elixir de Ia resurrección (efecto de Ia conver-

sion), trás haber cruzado valles y cuevas peligrosos (Ias

tentaciones), constituyen etapas dei camino mítico dei

héroe que los humanos de todas Ias épocas se cuentan y

recuentan, persiguiendo de diversos modos el objetivo

de crear un cosmos o armonía posible en el terreno en

ebullición de Ia existência.

Palabras clave: comunicación; television; neopentecos-

talismo; médios; mito; jornada dei héroe.
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wDe cima dos telhados"

Dos primórdios das pinturas rupestres ao tempo que tornou possível o uso
do espectro da televisão e a banda larga, a religiosidade humana nunca deixou de
inventar meios de se produzir, reproduzir e comunicar. No universo específico do
cristianismo, a frase, dita por Jesus, "o que escutais em segredo, proclamai-o sobre
os telhados" (evangelho de Mateus 10,27) há tempo vem sendo entendida por fiéis
de diferentes denominações como tendo diretamente a ver com as amplas possibi-
lidades oferecidas, para o anúncio da mensagem cristã, pelas tecnologias antigas e
novas de informação e comunicação.

Foi esse o tema, por exemplo, do 34° Dia Mundial das Comunicações, em 27
de maio de 2001, proclamado pelo já falecido pontífice João Paulo II. "No mundo
moderno, os telhados são quase sempre caracterizados por uma floresta de trans-
missores e de antenas que enviam e recebem mensagens de todos os tipos, para os
quatro cantos da terra" diz o papa. Ele continua, em sua mensagem para esse dia:
"Proclamar a fé sobre os telhados significa anunciar a palavra de Jesus através do
mundo dinâmico das comunicações" (JBCC, 8/6/2001).

Os "telhados" da comunicação midiática atraem de fato a atenção, mobili-
zam recursos e alimentam o fervor missionário das mais diferentes igrejas e de
agrupamentos cristãos também diversos, como é o caso, no catolicismo romano,
do movimento de Renovação Carismática Católica, a RCC.1 Mas é principalmente
na área efervescente do neopentecostalismo que essas ações têm se mostrado mais
vigorosas nas últimas décadas.2

O fenómeno do neopentecostalismo surge nos Estados Unidos - alguns au-
tores o chamam de terceira onda do pentecostalismo -, se expande e ganha crescente

1. Os católicos não se encontram de forma alguma ausentes do bolo das concessões televisivas no
Brasil. Entre as emissoras de maior vulto encontram-se a Rede Vida, a TV Século 21 e a Rede Canção
Nova. No ar desde 1995, a Rede Vida, fundada pelo empresário João Monteiro de Barros Filho,
entende-se como TV católica e mantém relações muito próximas com a RCC. Inclusive, o padre
Marcelo Rossi, um dos expoentes mais midiáticos dessa vertente, comanda nela um programa diário.
A TV Século 21, com rede própria, obedece à coordenação do padre carismático Eduardo Dougherty,
que, em 1969, trouxe a RCC dos EUA para o Brasil. A Rede Canção Nova é a de maior audiência
entre as três. Montada em 1989, tem como líder maior o padre Jonas Abib, de forte tendência
carismática. Em 1997, passou a operar em canal aberto, com programação própria, 100% religiosa,
produzida a partir da cidade paulista de Cachoeira Paulista.
2. As denominações cristãs neopentecostais, originárias do protestantismo, possuem como foco de
sua pregação e prática religiosa a crença no poder do Espírito Santo (daí o termo pentecostalismo,
numa alusão direta à descida do Espírito Santo cinquenta dias após a ressurreição de Cristo, ou
Pentecostes), no batismo e nos dons do Espírito Santo, entre eles a glossolalia (dom das línguas).
Escreve Mariano (2005: 35): "As igrejas neopentecostais [...] têm líderes fortes e pouca inclinação
à tolerância e ao ecumenismo, opõem-se aos cultos afro-brasileiros, estimulam a expressividade
emocional, utilizam muito os meios de comunicação de massa, enfatizam rituais de cura e exorcismo,
estruturam-se empresarialmente e adotam técnicas de marketing"



visibilidade a partir de meados da década de 1970. São neopentecostais, hoje, os
maiores espaços religiosos da televisão brasileira, tanto sob o ponto de vista da
propriedade de emissoras quanto da produção de programas de televangelismo.
Entre as mais conhecidas encontram-se as igrejas Universal do Reino de Deus, In-
ternacional da Graça de Deus, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Renascer
em Cristo, Bola de Neve Church e, a mais recente delas, fundada em Sorocaba (SP)
em março de 1998, a Igreja Mundial do Poder de Deus, entre outras.

- Os "telhados" de que se serve o evangelismo neopentecostal, no entanto,
estão distante de se restringir a uma atuação, mais ou menos agressiva, na tele-
visão. Somam-se a isso emissoras de rádio AM e FM, editoras, jornais, revistas,
cds, páginas na Internet, com investimentos em marketing, publicidade e propa-
ganda, resultando na ideia de verdadeiros conglomerados midiáticos religiosos, em
expansão. Nada que se compare às megacorporações midiáticas mundiais, mas,

mesmo assim, um "telhado" que merece respeito, construído sobre o edifício de
mídias "velhas" ou "novas"3

Os neopentecostais permanecem no ar horas a fio, inclusive, no caso de

3. Exemplo mais marcante, a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), fundada em 1977, é de longe
a que mais cresce e se expande, com algo em torno de 5 mil templos Brasil e mundo afora. O mais
surpreendente e bem-sucedido fenómeno religioso do país atua fortemente no campo da mídia
eletrônica - é a mais poderosa no ramo - e, inclusive, no campo político. O império da Iurd conta
com editora, gráfica, vendas de best sellers, gravadora de cds e dvds, jornal Folha Universal e 40
emissoras de rádio. No final de 1989, a Iurd adquiriu a Rede Record de Televisão, transformando-
se na primeira denominação evangélica proprietária de uma rede de TV com cobertura nacional.
Em setembro de 2007 foi lançada a Record News, o primeiro canal dedicado exclusivamente à
transmissão de notícias na TV aberta do país. A Folha Universal, produzida pela Universal...



algumas emissoras, no horário nobre da TV. Fonseca (2003:13) cita que, em 1992,
os programas evangélicos de televisão não somavam 45 horas semanais. Já no
primeiro semestre de 2000, essa programação havia saltado para algo em torno
de 80 horas. Um levantamento realizado em dezembro de 2007 (ver quadro na
página anterior) alcançou, no conjunto das denominações religiosas, a marca de
151 horas e 30 minutos semanais na TV aberta VHF em São Paulo (Cultura, SBT,
Globo, Record, Rede TV, Gazeta e Bandeirantes), representando 12,9% de toda a
programação dessas emissoras. Do total de 135 programas religiosos, 94,1% (127)
eram de igrejas evangélicas, sendo 96,7% desses últimos veiculados por grupos
neopentecostais.

"Igreja eletrônica" made in Brazil

A chamada "igreja eletrônica"4 veio dos Estados Unidos para o Brasil nos anos
1970-1980, na voz e nos gestos teatrais de televangelistas cujas palavras eram tra-
duzidas do inglês para o português. Megapastores famosos passaram então a fre-
quentar os lares brasileiros pela telinha, em programas como "Alguém ama você"
de Rex Humbard, e "Clube 700" de Pat Robertson. Mas nada se comparava aos
shows religiosos do pastor-cantor Jimmy Swaggart.

A programação religiosa neopentecostal de produção brasileira, no entanto,
se é verdade que bebeu de todo esse revival religioso midiático, desde as origens
soube dar às suas produções um toque de diferença. Como aponta o estudioso de
religião Leonildo Silveira Campos na obra Teatro, templo e mercado, o neopente-
costalismo made in Brazil nunca contou com o personalismo das grandes estrelas
televangelistas dos Estados Unidos. Nem tampouco teve qualquer interesse em
manter a relativa autonomia de que essas mesmas estrelas gozavam em relação a
denominações religiosas específicas.

Em solo tupiniquim, inversamente, os programas religiosos foram inseridos
numa bem montada estratégia de crescimento denominacional. Os televangelis-

...Produções no Rio de Janeiro, tem edição nacional e uma invejável tiragem média semanal de 2,7
milhões de exemplares. É rodada e distribuída para todo o Brasil pela gráfica Ediminas S/A, de
propriedade da Iurd, em Belo Horizonte (MG). A gráfica produz também o jornal mineiro Hoje em
Dia. A Rede Aleluia teve início, em junho de 1998, com 17 emissoras de rádio. Com uma tiragem
superior a 300 mil cópias, a revista Plenitude, uma publicação da Universal Produções, é distribuída
nacionalmente. A Universal Produções possui alguns campeões brasileiros de vendas, como o livro
Orixás, caboclos eguias: deuses ou demónios?, de autoria do bispo Edir Macedo, que já teria vendido
mais de 3 milhões de exemplares. Outro best seller, O Bispo, com a biografia autorizada do fundador
da Iurd, lançado pela Editora Larousse em junho de 2007, esgotou em menos de um mês a tiragem de
cerca de 700 mil exemplares, uma das maiores da história do mercado editorial brasileiro.
4. O termo "Igreja eletrônica" (eletronic church) surgiu nos Estados Unidos na década de 1950 com
os pioneiros televangelistas daquele país. É comum ser utilizado para designar o uso dos meios
eletrônicos, especialmente a televisão, pelas diversas denominações religiosas.



tas estadunidenses não tinham como prioridade fundar igrejas, segundo Campos,
operando, antes, no nível da religiosidade não institucional, ou seja, não vinculada
diretamente a um conjunto de templos. No Brasil, a situação, desde os primórdios,
foi diferente. O autor apresenta o exemplo da Igreja Universal, que se utiliza larga-
mente da mídia para atrair fiéis aos templos. E não está sozinha nessa campanha.
É nos templos, com efeito, que ocorrem as curas e os milagres. Campos dá a isso o
nome de "dramatização" O fiel é convocado a participar do que ocorre no templo
- e Ia mídia tem prioritariamente essa função: de chamá-lo e convocá-lo para ir até
lá (Campos, 1999).

Mesmo com uma boa audiência no país (o que pôde ser constatado pelas ve-
zes em que as chamadas Cruzadas Evangélicas lotaram estádios brasileiros no iní-
cio dos anos 1980), os programas dos televangelistas estadunidenses, produzidos
numa cultura estrangeira, não obtiveram aqui o mesmo sucesso que nos Estados
Unidos. A partir de meados dos anos 1980, a produção brasileira evangélica para a
TV se expandiu e ganhou independência em relação à produção externa, passando
a ocupar espaços sempre maiores em redes nacionais, como resultado do trabalho
missionário de igrejas como a Batista, Universal, Internacional da Graça e Renas-
cer, entre outras. É difícil mensurar até que ponto a TV contribuiu para a mudan-
ça do comportamento religioso dessas igrejas, que "saíram da esfera protegida da
instituição religiosa e se dirigiram para o solo aberto do mercado simbólico" como
aponta Fausto Neto (2004:143).

Os programas televisivos religiosos neopentecostais são de perfil diversifi-
cado. No conjunto, veiculam campanhas das igrejas, exorcismos, cultos, orações
e bênçãos. Há programas de aconselhamento, testemunhos e pregação, como há
programas de debates com personalidades do mundo evangélico e outros, que
destinam boa parte de seu tempo à venda de produtos com a marca evangélica,
como cds, dvds, roupas, livros, revistas e outros. Não faltam solicitações de doa-
ções financeiras. Mesclam entretenimento, informação, educação e publicidade, o
que os transforma em programas cada vez mais híbridos e variados. Em boa parte
deles dá-se destaque a testemunhos de fiéis que se convertem à igreja, deixando
para trás, como se divulga, uma vida de vícios, pecados e perdição. Eles narram a
sua história. Contam a trajetória das trevas à luz, no mais perfeito uso do género
mítico da jornada do herói. Fazem-no com emoção, às vezes de forma simples e,
outras, com avançados recursos de produção imagética. Um espetáculo que pode
levar às lágrimas.



Passos de uma jornada

"A uniformidade das narrativas míticas é formidável", aponta Monica Marti-
nez em Jornada do herói: a estrutura narrativa mítica na construção de histórias

de vida em jornalismo. "Ao longo dos milénios, essa forma estrutural facilitou ao
ser humano compreender em alguma medida os mistérios do universo e os enig-
mas de sua própria espécie" (2008:48). "Criaturas em busca de sentido" confirma
Armstrong (2005:8), ''desde a origem mais remota inventamos histórias que per-
mitem situar nossas vidas num cenário mais amplo e que nos dão a sensação de
que a vida, apesar de todas as provas caóticas e arrasadoras em contrário, possui
valor e significado". Continua a autora, mais adiante: "A mitologia, da mesma forma
que a ciência e a tecnologia, nos leva a viver mais intensamente neste mundo, e não
a nos afastarmos dele" (idem: 9).

Muitas são as histórias que se contam mundo e tempos afora, ensina Joseph
Campbell, um dos mais renomados estudiosos do mito na contemporaneidade.
Os paralelos, diz ele, para quem observa com atenção essas histórias, "serão per-
cebidos de imediato e desenvolverão uma ampla e impressionantemente constante
afirmação das verdades básicas que têm servido de parâmetros para o homem, ao
longo dos milénios de sua vida no planeta" (Campbell, 2005:12). Conclui o autor,
que resgata para o amplo universo das narrativas humanas a dignidade do mito:
"Uma vez compreendidas as semelhanças [entre as inúmeras religiões e mitologias
da humanidade], descobriremos que as diferenças são muito menos amplas do que
se supõe popularmente". O autor recorre aos Vedas: "A verdade é uma só, mas os
sábios falam dela sob muitos nomes" (idem, ibidem).

É em O herói de mil faces, a mais famosa e conhecida de suas obras, lançada
em 1949, que Campbell apresenta os 17 passos que comporiam os três grandes
momentos da estrutura do que chamou jornada do herói: a partida, a iniciação e o
retorno. Na construção básica das histórias que os humanos se contam e recontam
através dos tempos, para além das diferenças entre povos e culturas, há um roteiro
mais ou menos comum, ancestral - porque "a função primária da mitologia e dos
ritos sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar,
opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-lo para
trás" (Campbell, 2005:21). Há, nessas histórias, um herói que sai de seu seguro
mundo comum para se aventurar num mundo hostil e estranho. Enfrenta perigos,
os mais diversos, e, se persistir, retornará transformado ao mundo de onde saiu,
tendo passado pelo momento fértil da ressurreição. Campbell resume (títulos nos-
sos):



A PARTIDA - O herói mitológico, saindo de sua cabana ou castelo cotidianos, é

atraído, levado ou se dirige voluntariamente para o limiar da aventura. Ali, encontra

uma presença sombria que guarda a passagem. O herói pode derrotar essa força,

assim como pode fazer um acordo com ela, e penetrar com vida no reino das trevas

(batalha com o irmão, batalha com o dragão; oferenda, encantamento); pode, da

mesma maneira, ser morto pelo oponente e descer morto (desmembramento,

crucificação).

A INICIAÇÃO - Além do limiar, então, o herói inicia uma jornada por um mundo

de forças desconhecidas e, não obstante, estranhamente íntimas, algumas das quais

o ameaçam fortemente (provas), ao passo que outras lhe oferecem uma ajuda

mágica (auxiliares). Quando chega ao nadir da jornada mitológica, o herói passa

pela suprema provação e obtém sua recompensa. Seu triunfo pode ser representado

pela união sexual com a deusa-mãe (casamento sagrado), pelo reconhecimento do

pai-criador (sintonia com o pai), pela sua própria divinização (apoteose) ou, mais

uma vez - se as forças se tiverem mantido hostis a ele -, pelo roubo, por parte do

herói, da benção que ele foi buscar (rapto da noiva, roubo do fogo); intrinsecamente,

trata-se de uma expansão da consciência e, por conseguinte, do ser (iluminação,

transfiguração, libertação).

O RETORNO - O trabalho final é o do retorno. Se as forças abençoaram o herói,

ele agora retorna sob sua proteção (emissário); se não for esse o caso, ele empreende

uma fuga e é perseguido (fuga de transformação, fuga de obstáculos). No limiar de

retorno, as forças transcendentais devem ficar para trás; o herói reemerge do reino

terror (retorno, ressurreição). A bênção que ele traz consigo restaura o mundo

(elixir) (2005:241-242).

Essa estrutura básica da jornada - ou "monomito" na expressão de Campbell

- reverberou, com maior ou menor sucesso, pelos mundos da literatura, do cinema

e da mídia em geral. Assumimos, para a análise do testemunho televisivo de nosso

herói neopentecostal, descrito adiante, os passos dessa jornada como resumidos e

adaptados para o cinema e a literatura por Christopher Vogler, analista de roteiros

de cinema da Disney, em A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores

(2006). Levamos seriamente em conta, no entanto, a observação do próprio autor

de que não se devem tomar essas etapas como camisa-de-força ou como fórmula

mágica capaz de esgotar todos os segredos da arte universal de se contar histórias.

"A estrutura narrativa mítica" deixa claro Martinez, "antes de ser um modelo

fechado, é um mapa de direções, de possibilidades. Como se sabe, o mapa, em si,

não é a viagem" (2008:51).

Na visão de Vogler, são 12 as etapas, assim nomeadas: 1. Mundo comum; 2.



Chamado à aventura; 3. Recusa do chamado; 4. Encontro com o mentor (o herói
recebe um conselho ou ajuda de um mentor); 5. Travessia do primeiro limiar (o
herói deixa o seu mundo e se aventura num mundo desconhecido); 6. Testes, alia-
dos, inimigos; 7. Aproximação da caverna oculta (tendo em mãos a "arma mágica"
o herói se aproxima do covil do inimigo); 8. Provação; 9. Recompensa; 10. Caminho
devolta; 11. Ressurreição; 12. Retorno com o elixir.

Um herói na TV

Tomamos como exemplo a narrativa de um convertido da Igreja Internacio-
nal da Graça de Deus, feita para o programa Show da Fé, apresentado por R. R.
Soares, missionário, fundador dessa igreja. O quadro é o da chamada Novela da
Vida Real, que traz a história de vida de algum membro que diz ter alcançado uma
graça ou bênção especial de Deus por intermédio da igreja.5

O pastor e apresentador do programa, que no caso específico dessa história
assume o lugar privilegiado de mentor, é quem vai garantir a força de vontade e
a persistência do herói em sua batalha contra o mal. O herói segue os passos da
jornada e emerge vitorioso dessa luta. É um vencedor, pela força e poder de Jesus.
No programa, ele narra justamente essa história. Uma novela da vida real, como
divulga a emissora de TV.

Ainda que curtas (duram em torno de dez minutos), as narrativas são rechea-
das de emoção. As entrevistas são editadas, com breves entradas do repórter em
off, na figura do narrador. Entrevistado e público chegam facilmente às lágrimas.
No final, o herói e sua família, sentados estrategicamente no primeiro banco do
templo da igreja, respondem a perguntas de R.R. Soares sobre como vai a vida
de todos eles, agora, como membros da Igreja Internacional da Graça de Deus.
Aplausos.

Acompanhemos o testemunho de Glaudston, 23 anos, filho único de dona
Maria, mulher humilde, lutadora, mãe preocupada com o destino do filho que
enveredara por caminhos tortuosos. Dona Maria - mentora, ela também - par-
ticipa dos cultos da Igreja Internacional da Graça e passou muitas horas em preces,
pedindo a Deus pela mudança de vida de seu filho.

(Narrador) - No início da adolescência, Glaudston começa ter conhecimento das

drogas.
(Glaudston) - A família pobre, pessoas carentes, e aquilo ali foi causando uma
revolta dentro de mim, eu não aceitava aquilo ali, eu dizia: Nossa, por que minha



vida é assim? Cada vez mais o mundo me chamava, eu fui crescendo, completei 15

anos, comecei sair para as baladas, comecei tomando cerveja. Um vinho aqui, aí um

dia tomando uma caipirinha ali, aí depois um cigarro aqui, depois um cigarro de

maconha ali. Eu tirava parte de minha renda, parte de meu sustento, pra tentar me

satisfazer. Isso foi um grande tempo da minha vida. Fiquei nessa vida mais de cinco

anos, envolvido com drogas.

(Mãe) - Uma parte ele era um bom menino, ele sempre foi um menino estudioso,

- nunca deu trabalho na escola, era trabalhador, ajudava em casa. Só que tinha um

porém. Ele era um menino assim... que gostava muito de baladas.

(Narrador) - Um amigo de trabalho convida Glaudston para visitar a igreja.

(Glaudston) - Eu disse pra ele: Olha, eu já fui em muitas outras igrejas, já participei

aí de várias outras igrejas, nunca senti nada. Eu nem estava querendo ir muito. Esse

amigo da Igreja Internacional da Graça de Deus me convidou novamente. Como

todas as vezes, eu fui sem compromisso: Ah, como eu já fui em outra e outra, eu

vou nessa sem compromisso! Mas, quando eu cheguei lá, foi algo diferente, parecia

que o pastor sabia da minha vida, ele pregava, falava comigo! E, depois que eu saí

daquele culto, daquela reunião, eu mesmo senti vontade de voltar. Depois de algum

tempo, os amigos da rua que me conheciam, que a gente ia pra balada, falavam:

Oi, Glaudston, você aceitou Jesus?6 Eu não, só tô indo lá. Eu negava, mas dentro

do meu coração ali eu já tinha aceitado. Mas eu não tinha aceitado diante de todos

porque eu tinha vergonha.

(Mãe) - Eu sempre orava, né? Eu sempre buscava ao Senhor, mas eu paguei um

preço. Não vou dizer que foi da noite pro dia que não foi. Foi orando, jejuando,

pagando um preço, pedindo pra Deus. De madrugada, dobrava os joelhos, clamei

ao Senhor, chorei nos pés do Senhor, né?, pedindo pra Deus que salvasse ele, que

libertasse ele, porque o desejo do meu coração era ver ele nos pés do Senhor.

(Glaudston) - Até num dia que eu fui num evento com o missionário R. R. Soares

no Ginásio da Portuguesa, e nesse evento a palavra falou forte comigo, que se eu

não aceitasse Jesus, que se eu não honrasse a Jesus ali diante de todos, que se eu

não mostrasse diante de todos que eu era de Deus, se eu não assumisse a minha

fé mesmo, Jesus poderia também me desprezar diante do Pai. Naquele mesmo

momento, o missionário R. R. Soares fez aquele apelo: Você, que realmente quer

servir Jesus, aceitar ao Senhor Jesus, você vai ficar em pé. Nesse momento, eu já me

levantei, meus olhos já se encheram de lágrimas, eu aceitei a Jesus no meu coração.

6. A expressão "aceitar Jesus como seu Salvador pessoal" utilizada com frequência nas igrejas
evangélicas, significa colocar a fé e confiança em Jesus Cristo, ou, mais precisamente, é sinónimo
de conversão. O texto bíblico mais citado é João 3:16, em que se lê: "Porque Deus amou ao mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna"



Naquele mesmo momento, o Espírito Santo me envolveu e senti uma alegria muito

grande. A partir desse momento, eu já falava para meus amigos: Tô servindo a Jesus,

mesmo! E os amigos falavam: Mas, e aí? O pessoal tá te esperando na balada! Eu

respondia: Ó, não dá mais, não. A minha vida agora é outra.

(A mãe) - Graças a Deus estou muito feliz. O Senhor ouviu minhas orações e Deus

tirou ele do lamaçal e colocou ele no altar do Senhor. E eu estou muito feliz, estou

muito grata!

(Glaudston) - Depois eu quis falar mais de Jesus, comecei participar do evangelismo.

Domingo, após as reuniões, saía com a equipe evangelizando. Comecei evangelizar

com jovens; depois foi passando o tempo, fui me firmando mais, Jesus me levantou

pra ser obreiro e cada vez mais Jesus foi me usando. Aquela angústia, aquela tristeza,

aquela vida que eu levava antes saiu fora, sumiu! A minha vida mudou.

Em seguida, a família de Glaudston é apresentada. Esposa e filhos, sentados

na primeira fileira, testemunham a vida feliz que estão vivendo.

(Mãe) - Hoje ele é outra pessoa, é maravilhoso!

(Esposa) - Somos uma família feliz!

O herói vence a batalha contra o mal

Segue um resumo da identificação dos passos da jornada do herói na história
da conversão de Glaudston, sem a pretensão de esgotar todos os sentidos que a
história revela e, em alguma medida, também esconde.

Mundo comum: Aqui, o herói é apresentado em seu cotidiano de pobreza e
sofrimento. Mas pobreza maior não poderia haver que a do espírito: no fundo do
poço, o candidato a herói vai a baladas, fuma, bebe, usa drogas...

Chamado à aventura: É do seio desse mundo hostil para a vida do espírito
que ele é chamado à aventura. Um amigo de trabalho o convida a visitar a igre-
ja. A solução está em Jesus e na força de seu evangelho. Uma saída que, como se
depreende da narrativa, é oferecida pela Igreja Internacional da Graça de Deus.

Recusa do chamado: O desafio, no início, nem aparece como tal para
Glaudston: já frequentou tantas igrejas... Nosso herói, até aí, não admite que possa
vir de lá - a Igreja Internacional da Graça - alguma ajuda. Um convite só não basta.
Apegado às infelicidades da vida comum, hesita em dizer que sim. Confessa ao
amigo: "Olha eu já fui em muitas outras igrejas, já participei de várias outras igre-
jas, nunca senti nada" Ele afirma que "nem estava querendo ir muito".

Encontro com o mentor. Entra a figura do mentor, no caso, o pastor da igreja,
apresentador do programa, missionário. Foi ele quem, com suas palavras, tocou no



coração endurecido do herói. É como se tivesse falado para ele, diretamente.
O pastor representa, simultaneamente, a realização das expectativas institu-

cionais e o ponto de contato entre igreja e fiel. É percebido como uma espécie de
ideal a ser atingido. Sua figura permite ao fiel distinguir uma série de atributos e
signos que fazem dele um representante de forças divinas. É superior aos seres hu-
manos comuns. A imagem do pregador com a bíblia na mão é um sinal eloquente
de que aquele indivíduo traz consigo a chave da salvação. Sua palavra - televisio-
nada, via satélite ou cabo - é sagrada, como sagrada é a palavra do mito, em sua
expressão mais antiga.8

Dois momentos da história de vida de Glaudston ajudam a identificar clara-
mente a presença do mentor. Uma primeira vez é quando ele, ao falar de sua ida
à igreja para atender ao convite insistente do amigo, ainda meio sem vontade, diz:
"Foi algo diferente, parecia que o pastor sabia da minha vida, ele pregava, falava
comigo" Um segundo momento, ainda mais forte, é quando participa de um even-
to no Ginásio da Portuguesa. Nesse dia, a entrega se dá. É Jesus mesmo quem o
convida, pela boca e pelos gestos do pastor.

Travessia do primeiro limiar. Animado com o que ouviu do mentor e mo-
tivado, com a força do Espírito Santo, Glaudston assume o desafio de ingressar
na aventura. O mundo comum ficou para trás, quando os amigos o provocam e
testam sua obstinação. "A partir desse momento, eu já falava para meus amigos: Tô
servindo a Jesus, mesmo! E os amigos falavam: Mas, e aí? O pessoal tá te esperando
na balada! Eu respondia: Ó, não dá mais, não. A minha vida agora é outra" Não há
mais volta para o "lamaçal" da vida comum, na expressão da mãe.

Testes, aliados e inimigos: Glaudston está vivenciando um processo de meta-
morfose. Ele passa por testes e provações, explícitos e implícitos em sua narrativa.
Em algum momento, faz-se presente o sentimento da vergonha: "Não tinha aceita-
do diante de todos porque eu tinha vergonha" ele diz. A vergonha o testava. Mas,
agora, não há mais como retornar: "Dentro do meu coração eu já tinha aceitado"
A aventura está acontecendo. Glaudston assumiu o compromisso. A turma da ba-
lada, da bebida, do fumo e da droga o chama, mas ele consegue dizer não. Tem um
aliado forte e poderoso: Jesus. No mundo dos humanos, tem agora a seu lado a
mãe, que continua a orar por ele. Glaudston passa pelo teste e avança na aventura.
Está qualificado. É digno de vencer.

7. "Mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem a narrativa como
verdadeira porque confiam naquele que narra; é uma narrativa feita em público, baseada, portanto,
na autoridade e confiabilidade da pessoa do narrador. E essa autoridade vem do fato de que o
narrador ou testemunhou diretamente o que está narrando ou recebeu a narrativa de quem
testemunhou os acontecimentos narrados. (...) Sua palavra - o mito - é sagrada porque vem de uma
revelação divina. O mito é, pois, incontestável e inquestionável" (Chauí, 2003:35).



Caverna oculta: Há, implícito na história, todo o movimento que se processa
no interior de nosso herói, que junta vontade e obstinação com pesadelos, ver-
gonha, as dificuldades que a jornada traz para quem se aventura a deixar o solo
firme da vida comum. A conversão não é fácil. Fácil - e atraente - é a vida comum,
onde a balada, a caipirinha, a cerveja e a droga estão à altura da mão do herói. De-
moníacas. Ele vai em frente, mas possui, no horizonte, lá atrás, essa realidade, com
a força enorme de seu apelo. A conversão tem que aparecer em toda a sua dificul-
dade. Afinal, grande necessita* ser a força de vontade e, principalmente, a força da
ajuda que lhe advém do próprio Deus.

Provação: Em sua trajetória das trevas para a luz, desde que tocado pela pala-
vra do pastor em sua primeira visita à igreja, há um momento decisivo para um sim
ou para um não. É quando o herói encontra-se novamente com o mentor. Trata-se
de um encontro de nível mais elevado, em que o pastor lhe diz o que fazer:

- Nesse evento a palavra falou forte comigo, que se eu não aceitasse Jesus, que se
eu não honrasse a Jesus ali diante de todos, que se eu não mostrasse diante de todos
que eu era de Deus, se eu não assumisse a minha fé mesmo, Jesus poderia também
me desprezar diante do Pai. Naquele mesmo momento, o missionário R. R. Soares
fez aquele apelo: Você, que realmente quer servir Jesus, aceitar ao Senhor Jesus, você
vai ficar em pé. Nesse momento, eu já me levantei, meus olhos já se encheram de
lágrimas, eu aceitei a Jesus no meu coração. Naquele mesmo momento, o Espírito
Santo me envolveu e senti uma alegria muito grande.

Recompensa: Agora, nosso herói, renovado e com o coração leve e feliz, pode
usufruir do estado de graça de ter-se revelado, realmente, um herói. O neoconver-
tido, tendo aceitado a Jesus em seu coração, não pode ficar parado. A conversão
exige investimento, trabalho, dedicação. Responde afirmativamente ao convite a
"ser alguém" na igreja:

- Depois eu quis falar mais de Jesus, comecei participar do evangelismo. Domingo,
após as reuniões, saía com a equipe evangelizando. Comecei evangelizar com
jovens, depois foi passando o tempo, fui me firmando mais, Jesus me levantou pra
ser obreiro e cada vez mais Jesus foi me usando.

Glaudston enfrenta o perigo, encara os obstáculos que o separam da vitória,
reforça-se no caminho do evangelismo e consegue triunfar. Foi "usado" pela divin-
dade, bem na linha do que espera dele a igreja a cuja fé ele se converte: faz-se anun-
ciador do evangelho e, mais, torna-se obreiro (auxiliar) da Igreja Internacional da
Graça de Deus. Está recompensado.

Caminho de volta: Em dez minutos de testemunho televisivo, nosso herói



não fala expressamente do caminho de volta, mas esse caminho existe, com todas
as letras. Voltou para a família, a mãe, a esposa e os filhos. Voltou para Deus. É no
universo do antigo mundo comum que atua como evangelizador de outros jovens.
Agora, sai de casa não mais para baladas e bebedeiras, mas para participar dos cul-
tos da igreja, como obreiro dela. Nesse retorno, deve ter muitas vezes escutado dos
amigos que virou um fanático, uma bíblia ambulante, que não sabe o que é bom.
Outros testemunhos televisivos ressaltam muito bem isso. Glaudston está firme.
Não é o Glaudston de antigamente.

Ressurreição: Estava morto e ressuscitou. Tudo começou para valer naquele
dia, no Ginásio da Portuguesa, quando Glaudston se levantou, já com os olhos
cheios de lágrimas, e tomou a decisão de não rejeitar a Jesus, para não ser rejeitado.
Saiu, assim, da lama. Há uma morte mais que simbólica. Morre-se para o passado e
vive-se para o presente. "A minha vida mudou", confirma Glaudston. Sábio e forte,
está feliz. É de Deus.

Retorno com o prémio: Livre das drogas que o amarravam a uma vida de des-
graças, agora Glaudston está apto a viver em plenitude. Renascido, pode desfrutar
de uma nova biografia. Não bastasse o testemunho da mãe, de que o filho agora se
encontra "no altar do Senhor" há o depoimento final, ao vivo, na TV, com a família
sentada na primeira fila dos bancos da igreja. "Hoje ele é outra pessoa, maravilho-
so" diz ainda a mãe. "Somos uma família feliz" confirma a esposa.

A felicidade conquistada é o grande prémio. É o elixir que o herói, transfor-
mado, traz consigo de volta para o mundo comum. O fiel herói, depois de ter entra-
do na "aventura do contato com Deus" volta com maior conhecimento, confiante e
salvo do mal. Irá ser um instrumento nas mãos de Jesus para a conquista de novos
fiéis-, para seduzir outros heróis a empreender a jornada. "O homem que está em
contato com seu deus está como que elevado acima das misérias humanas, porque
está elevado acima de sua condição de homem; acredita-se salvo do mal, seja qual
for a forma, aliás, que conceba o mal" aponta Durkheim (1996:459).

Trata-se de uma jornada do herói particular, não-convencional. É peculiar
porque o herói em questão não disputa emglamour com os personagens das nar-
rativas hollywoodianas. Alguém de vida simples, uma pessoa dessas que se en-
contram todos os dias nas ruas dos bairros populares, com uma história de vida
comum, conta a transformação de sua existência. Caos e cosmos, desordem e har-
monia, como momentos não distintos da vida e do mundo, tornam-se vivos nessa
história, cujas ações e decisões confabulam para o êxito da missão.



Mídia e mito
•

Seria puro reducionismo atribuir o sucesso de um programa religioso exclu-
sivamente ao uso de uma fórmula como essa. Porém, deve-se reconhecer que a
apropriação de conteúdos míticos arquetípicos rende bons resultados à indústria
cultural em geral, e à programação religiosa em particular. Não é à toa que, tanto na
televisão quanto no rádio, os programas religiosos usam e abusam desse recurso.
O caso concreto, a história de vida dispõe de uma força e um apelo que seduz e
convence, ainda que não possa ser vista como uma receita de bolo para todas as
demandas televisivas de horas e horas de programação neopentecostal.

Alguém conta como pôs ordem no caos de sua vida, e essa, exatamente, é
uma das características do pensamento simbólico de natureza mítica. Ao tratar de
"conteúdos fundantes da condição humana" (Contrera, 2000:18), os mitos, vistos
por Jung como os sonhos de uma cultura, e pelos mitólogos em geral como mo-
mento mágico de transcendência da história, realizam, ao serem narrados, aquilo
que, para Medina, "mais que talento de alguns" é "uma realidade vital" (2003:48). A
narrativa mítica não distingue entre heróis de terno e gravata e heróis em camisa
de manga e sandálias de dedo. Não há hierarquia naquilo que, para alguns estudio-
sos, "configura-se como o próprio fator de humanização de nossa espécie" (Mun-
gioli, 2002:49).

Fortalecido pela intervenção divina, o herói fiel encontra-se agora apto a en-
frentar as forças do mal e a prosperar na vida. Não são poucos os vínculos entre
conversão e prosperidade nos ambientes evangélicos.8 Convertido pela força divi-
na, por intermédio do pastor e de sua igreja, o fiel transforma-se num missioná-
rio, ele também. É um "enviado" no sentido original, latino, do termo "missioná-
rio" Vai falar de sua fé e tentar cativar, seduzir, convencer a outros. Diz Durkheim
(1996:470) que "o homem que tem uma verdadeira fé sente a necessidade invencí-
vel de espalhá-la; para isso, sai de seu isolamento, aproxima-se dos outros, busca
convencê-los, e é o ardor das convicções que suscita que vem reconfortar a sua".

O exemplo apresentado configura um toque, muito de leve, no tema amplo
da "presença de conteúdos arcaicos nos meios de comunicação", como revela o sub-
título de O mito na mídia (1996), um livro em que Contrera procura demonstrar

8. Trata-se da chamada Teologia da Prosperidade, difusora da crença de que o cristão deve ser
próspero, saudável, feliz e vitorioso em seus empreendimentos terrenos, por obra e graça de
Deus, como explica Mariano (2005: 35-36). Disseminada no meio evangélico brasileiro por igrejas
neopentecostais, surge intimamente associada ao televangelismo. "Pressionados pelas despesas
crescentes de seus projetos, que foram se tornando cada vez mais ambiciosos, os televangelistas
refinaram as formas de levantar fundos, integrando os apelos financeiros à teologia", argumenta
Mariano (2005:152). Convém citar neste contexto a obra clássica A ética protestante e o espírito do
capitalismo, de Max Weber.



como "esses conteúdos míticos são reelaborados pela mídia, e como os processos
de codificação dos textos da mídia assemelham-se aos processos de representação
e codificação das culturas tradicionais (míticas), por serem ambos códigos a partir
dos quais constroem-se os textos imaginativos-criativos, culturais por excelência"
(idem:19).

Pode-se concordar em tudo com a autora, menos, talvez, com a ideia de que o
pensamento mítico tenha um enraizamento, mais ou menos exclusivo, nos tempos
de antigamente. Max Weber, que citou o desencantamento do mundo como uma
das marcas fundamentais do pensamento moderno, não pôde omitir o fato de que
a modernidade recupera antigos conteúdos humanos e os reinterpreta no quadro
de suas propostas, preocupações e buscas.

A metáfora da saída das trevas em busca da luz, tão brilhantemente exposta
na alegoria da caverna de Platão, frequenta, com notável expressão, tanto o univer-
so da religião e do mito como da ciência e da tecnologia. Com a mesma força com
que dela pode se apropriar um programa televisivo neopentecostal ao utilizar-se da
história de Glaudston e de tantos outros.
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