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ENTRE TELAS E ORAÇÕES: RELIGIÃO E MÍDIA EM UMA COMUNIDADE 

EVANGÉLICA DA ILHA GRANDE 

 

André Werneck de Andrade Bakker 

 

Resumo da Monografia submetida à Graduação em Ciências Sociais da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de 

Bacharel em Ciências Sociais. 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo compreender a recente presença da mídia eletrônica de 

massa nas vidas de alguns moradores de Provetá, uma vila de pescadores da Ilha Grande, 

Estado do Rio de Janeiro. Comumente designada como uma comunidade evangélica, a vila 

tem recebido fornecimento de energia elétrica há apenas 4 anos – num processo político 

onde os vínculos religiosos entre autoridades do Estado e da sociedade civil foram 

determinantes –, sendo bastante recente a popularização do consumo de bens culturais 

através da televisão, aparelhos de som, videocassetes, DVD e demais aparelhos 

audiovisuais. A partir de uma perspectiva comparativa entre duas reportagens realizadas na 

comunidade – uma no ano de 1992, pela hoje extinta “Rede Manchete”, e outra 

recentemente, em Janeiro de 2006, pelo programa “Domingo Legal” do Sistema Brasileiro 

de Televisão (SBT) –, minha intenção foi explorar, tanto nas narrativas midiáticas sobre a 

identidade “evangélica” da comunidade quanto na relação que os moradores de Provetá 

mantinham com estas, diferentes lugares do pentecostalismo no espaço público brasileiro – 

e neste sentido, expressas diferentemente no campo midiático – e diferentes maneiras 

através das quais os moradores da comunidade (crentes, “afastados” e “desviados”) 

relacionam-se com “o mundo”. Quero argumentar que esta inserção do espaço midiático na 

vida social de Provetá tem engendrado significativas transformações nos processos locais 

de construção identitária, nas formas de lidar com contextos familiares e públicos, nos 

padrões éticos e estéticos, e centralmente, nas modalidades de acesso destes moradores ao 

espaço público. Nesse sentido, minha intenção foi explorar um recorte histórico em torno 

das relações entre religião e mídia eletrônica de massa a partir de um estudo de caso. 
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Introdução 

 

 “As palavras”, sugere Zygmunt Bauman, “têm significado: algumas delas, porém, 

guardam sensações.” (Bauman, 2003:7). “Comunidade” é sem dúvida uma delas: vemo-la 

protagonizar os espaços virtuais da Internet, na pauta de processos políticos hodiernos, em 

discussões na televisão, nos jornais e no discurso ordinário das ruas. Ela sugere algo bom e 

“aconchegante”: o que quer que “comunidade” signifique, é sempre bom pertencer a uma 

delas, “estar em uma comunidade”. 

 Este trabalho surgiu a partir da pesquisa “Religião e Política no Rio de Janeiro: 

imagens da ordem, crentes e confrontos na edificação de um paraíso”, coordenada pela 

professora Patrícia Birman, de que participo desde Agosto de 2004
1
. Tentei condensar 

nestas páginas tudo aquilo que pude de alguma maneira interpretar sobre uma comunidade 

evangélica na Ilha Grande, a vila de Provetá. O eixo a partir do qual tentei estruturar estas 

interpretações poderia expressar-se na seguinte questão: como estes moradores, em sua 

maioria evangélicos, membros da Assembléia de Deus do local, relacionam-se com a 

recente presença da mídia eletrônica de massa em suas vidas? A forma que elegi como 

meio de explorar esta questão foi pensar a relação destes moradores com duas 

representações de sua vila no campo midiático, em momentos distintos: uma reportagem 

realizada pela hoje extinta Rede Manchete, no ano de 1992, e a recente presença do 

apresentador “Gugu Liberato” do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) na vila, em 

Janeiro de 2006. Através da análise das imagens e das diferentes construções narrativas 

sobre Provetá nestes momentos distintos, busquei explorar nestas reportagens diferentes 

lugares do pentecostalismo no espaço público brasileiro e sua relação com a mídia 

eletrônica de massa; diferentes maneiras através das quais os moradores da comunidade se 

relacionaram com o campo midiático e sua identidade evangélica no espaço público. 

Através da análise da relação dos moradores de Provetá com estas duas narrativas bastante 

distintas sobre a comunidade na mídia, meu objetivo foi interpretar, a partir de um recorte 

                                                 
1
 Este trabalho não poderia ser desenvolvido sem a colaboração capital de todos os membros participantes da 

equipe de pesquisa de que participo. Agradeço de forma sincera a todos, que contribuíram de forma decisiva 

ao encaminhamento das questões e das formas de trabalhá-las ao longo deste trabalho: a minha orientadora e 

coordenadora da pesquisa Patrícia Birman, aos colegas Eduardo Pereira, Vicente Cretton, Helena Guilayn e 

Angélica Ferrarez. 
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histórico, a estrutura das relações entre religião e mídia eletrônica de massa através de um 

estudo de caso. 

 Na primeira seção do trabalho, intento interpretar alguns elementos a partir dos 

quais são construídas algumas narrativas, tanto locais quanto midiáticas, em torno da 

identidade evangélica desta comunidade, ou seja, de que maneira é possível pensarmos na 

construção imaginária de uma comunidade evangélica. No primeiro Capítulo, traço uma 

breve história da Ilha Grande, seu passado de cárcere e as atividades que lá vem se 

intensificando nas últimas décadas: o turismo e movimentos ambientalistas.  

No segundo Capítulo, busco interpretar nos discursos locais narrativas em torno da 

chegada da Assembléia de Deus no local, a forma através da qual a crença no poder 

transformador do Espírito Santo participa da construção imaginária da comunidade e sua 

identidade “evangélica”, em sua relação com os demais vilarejos da Ilha Grande.  

Ainda nesta parte do trabalho, no terceiro Capítulo, busco explorar os pontos em 

que se intersectam a memória e a construção simbólica do espaço social do local, 

analisando a estigmatização de determinados territórios enquanto associados à condição de 

“insalubridade”, enquanto exteriores a um projeto de ordem. 

Na segunda seção do trabalho, analiso a relação entre religião e mídia eletrônica de 

massa na vila de Provetá. No quarto Capítulo, através da análise das imagens de uma 

matéria realizada pela Manchete em Provetá no ano de 1992, e da presença desta matéria na 

memória local, meu objetivo foi compreender como àquele momento, onde não havia 

fornecimento de eletricidade e onde só um morador possuía televisão, a comunidade 

relacionava-se com “o mundo”, categoria esta geralmente expressa simbolicamente no 

campo midiático e nos conteúdos culturais que este teria a oferecer.  

No quinto Capítulo, a partir de uma entrevista realizada com João Maia, primeiro 

morador de Provetá a instalar uma antena parabólica e ter televisão na vila, meu objetivo é 

interpretar como religião e mídia se articulam no conflito deste morador com o então Pastor 

Presidente da Assembléia de Deus, o “Pastor Sales”, reconhecido localmente por seus 

interditos em relação ao consumo de bens culturais através da televisão.  

No sexto Capítulo, realizo uma etnografia tanto da presença do apresentador “Gugu 

Liberato” na vila quanto da recepção da matéria por ele produzida no programa do SBT, o 

“Domingo Legal”, buscando traçar uma análise comparativa entre as imagens e narrativas 
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midiáticas sobre a vila e suas diferentes formas de apropriação nestes momentos distintos. 

Tento compreender como a televisão se faz presente no debate público, nas práticas 

cotidianas, nas formas de pensar e de construir relações de pertencimento e identidade.  

A partir de uma etnografia de um culto de que participamos, onde o discurso do 

pastor parecia ser bastante eloqüente sobre as interseções contemporâneas entre o sagrado e 

o campo midiático, a conclusão pretende ser uma reflexão em torno dos hodiernos vínculos 

entre religião, mídia eletrônica de massa e o espaço público brasileiro.  
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Parte I - Uma “comunidade evangélica” 

 

Capítulo I – Do presídio ao “paraíso” turístico e ecológico: uma breve história 

da Ilha Grande 

 

 Situada no estado do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis, a Ilha Grande 

fora durante muito tempo referenciada como um espaço marcado pela reclusão e por 

recorrentes episódios de violência, tendo abrigado primeiramente uma colônia penal e 

posteriormente um presídio de segurança máxima.  

O primeiro estabelecimento penal na Ilha Grande foi a Colônia Correcional Dois 

Rios, organizada pelo Decreto n.º 1.794, de 11 de agosto de 1894. Com a transferência para 

o Estado da Guanabara dos serviços locais da União, a Colônia mudou seu nome para 

Colônia Agrícola do Estado da Guanabara, e em 1963 foi transformada no “Presídio 

Cândido Mendes”, posteriormente denominado “Instituto Penal Cândido Mendes”, 

desativado em 28 de março de 1994
2
. Tendo sido ocupada por penitenciárias durante 

praticamente todo o século XX, ficaram presos na ilha os políticos perseguidos pelos 

primeiros governos republicanos; aqueles que participaram da Revolução Constitucionalista 

de 1922; líderes do Partido Comunista durante o governo de Vargas; diversos ativistas que 

lutaram contra a ditadura militar de 1964. Nos anos setenta, foram formados na Ilha Grande 

os primeiros núcleos de uma das maiores organizações criminosas do Brasil, o Comando 

Vermelho. Contraventores de toda espécie – de militantes políticos a assaltantes de banco, 

de capoeiras a banqueiros de bicho – eram para lá dirigidos, dispostos à condição de 

“isolamento”
 3

.  

Durante muito tempo portanto, a condição de “ilha” esteve simbolicamente 

associada a um ideário de reclusão e de isolamento. Seu território precisamente demarcado, 

circunscrito por suas fronteiras naturais dadas pelo mar, investiam-lhe de um imaginário 

associado à possibilidade de vigilância, de adestramento e de disciplina, de imposição de 

                                                 
2
 Informação proveniente do site da Internet do Arquivo público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), 

http://www.aperj.rj.gov.br/acervo_eixotematico/acervo1h.asp  
3
 Cf O trabalho de Myriam Sepúlveda dos Santos, “A construção da violência carcerária no Brasil: o caso da 

Ilha Grande”. Rio, mimeo, 2002. 

http://www.aperj.rj.gov.br/acervo_eixotematico/acervo1h.asp
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uma ordem à totalidade de seu território. Nesse sentido, o dia a dia na Ilha foi assim, 

durante quase um século, marcado pelas noções de ordem e de transgressão veiculadas pelo 

seu centro penitenciário, que tinha o dever de vigiar e de punir eventuais transgressores. 

 Há um tom nostálgico no discurso de alguns moradores que hoje habitam Vila Dois 

Rios, visto que a infra-estrutura da Vila, em termos de todos os serviços públicos, era 

totalmente assegurada como continuidade da infra-estrutura do próprio presídio. Assim 

Myriam Sepúlveda descreve, em estudo realizado na região: 

 

“Para os moradores da Vila do Abraão e Vila Dois Rios, portanto, o “presídio” 

significava a presença de uma instituição forte do governo no local, que oferecia 

empregos e serviços. Os serviços médicos e odontológicos da prisão eram 

franqueados à população local, sendo amplo o atendimento. (...) A partir da 

desativação da penitenciária, os moradores se sentiram desprotegidos.” (SANTOS, 

2002: 6) 

 

 Pode-se igualmente perceber, no trabalho realizado por Rosane Manhães Prado no 

campus da UERJ localizado na Vila Dois Rios
4
, a marca do presídio na população local: 

 

“Se existe uma marca cultural local, ela é dada pelo presídio. Seja qual for o 

assunto pesquisado (como no nosso caso, as visões sobre meio ambiente), o 

Presídio e as referências a ele permeiam todas as falas e todas as visões daqueles 

que ali estão e que, de um modo ou de outro, são vinculados a ele. (...) A sua marca 

(do Presídio) se traduz no que se poderia chamar de um ethos penitenciário, que se 

reflete na postura de todo mundo e nas soluções encaminhadas para resolver 

diferentes problemas.” (PRADO, 2000: 4 e 5) 

  

Embora tenham perdido o poder que antes detinham, os antigos guardas e policiais 

residentes na Ilha não deixaram de influir nos jogos políticos locais e continuar a defender  

a restauração de certos códigos de conduta da antiga ilha, vistos hoje como ilegítimos, ou 

pelo menos, de uso mais “restrito”. No entanto, a imagem de um espaço onde a ordem e a 

                                                 
4
 Cf. Prado, R, “A UERJ e a comunidade da Vila Dois Rios”, Relatório de Pesquisa, mimeo, Rio, 2000. 
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disciplina possam se impor por policiais capazes de punir exemplarmente os indivíduos que 

“vêm de fora” e, com seus comportamentos inconvenientes, comprometem a unidade 

territorial e moral da Ilha, é um sonho acalentado de forma nostálgica por muitos de seus 

moradores. Assim descreve Rosane Prado: 

 

“Ouvimos muitas vezes histórias de turistas fumando maconha ou em atitudes 

consideradas atentórias ao pudor (topless, sexo) que foram “devidamente” 

expulsos por (ex)policiais que moram na Vila. Isso quer dizer que foram ou 

convidados a sair ou “expulsos à porrada”. E pudemos mesmo acompanhar uma 

dessas situações quando um adolescente veio chamar o pai, um policial da ativa, 

para “pegar um pessoal com maconha lá na praia”. Essa mesma vigilância se 

estende sobre as questões ambientais, como jogar lixo, acampar e caçar, razão pela 

qual julgam que na Colônia não vai acontecer o que já aconteceu no Abraão e em 

outros lugares da Ilha.” (IDEM, pg 6) 

 

A partir dos anos noventa, com a desativação do presídio (1994), se intensificam os 

dois outros pólos de atividades em crescimento na Ilha: o turismo e os projetos 

ambientalistas. De espaço de reclusão e disciplina, a Ilha Grande parece ser 

contemporaneamente representada no espaço público como um espaço de gozo e lazer, um 

“paraíso” turístico e ecológico – a ser consumido, é claro, de forma regrada; um “paraíso” 

que precisa ser protegido severa e devidamente pelas instituições ambientalistas. Pode-se 

considerar como parte do projeto “ambiental” o campus que a UERJ possui na Ilha
5
, os 

ambientalistas que estão organizados em Organizações Não-Governamentais e que lá atuam 

e também os órgãos de controle das áreas de conservação, como a FEEMA e o IEF. O 

ambientalismo, suas exigências de ordem, regulação de práticas e utilização dos territórios, 

freqüentemente se pratica contra os interesses expressos pelos moradores das diferentes 

comunidades. É contestado e é objeto de confronto com estes, tanto por questões 

relacionadas à ocupação da terra e à utilização de seus recursos quanto por questões 

                                                 
5
 A UERJ criou em 1998 o CEADs – Centro de Estudos Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável, 

situado na Vila Dois Rios, isto é, o território que foi cedido pelo estado. 
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relacionadas ao turismo, visto em grande medida como predatório e contrário às boas regras 

de defesa do meio ambiente. 

Desde a desativação do presídio, a ilha vem inserindo-se progressivamente no 

circuito turístico nacional e internacional, o que tem engendrado transformações 

significativas nas vidas de muitos de seus residentes. No caso de vilas como do Abraão por 

exemplo, hoje principal centro turístico da Ilha Grande, muitos de seus “nativos” viram 

antigas práticas de subsistência (como a pesca de canoa e o cultivo de pequenas roças) 

serem eclipsadas por outras, associadas ao turismo (muitos ex-pescadores hoje trabalham 

em pousadas ou em barcos para transporte de turistas).  

Gustavo Villela da Costa, em sua dissertação de mestrado sobre a população do 

Aventureiro, descreve-nos em sua etnografia que práticas outrora consideradas tradicionais 

como a pesca de subsistência e o cultivo de pequenas roças são hoje consideradas “coisas 

dos antigos”. Transformada em uma “Reserva Ambiental de Proteção Integral” em 1981, a 

vila transformou-se em uma exceção significativa em relação aos demais pólos de 

crescimento do turismo na ilha; a Reserva – inicialmente projetada com o intuito de 

literalmente remover toda a população residente no Aventureiro, porém finalmente tendo 

que ceder o direito de permanência aos residentes – inibiu o desenvolvimento dos grandes 

empreendimentos turísticos ou qualquer tipo de nova construção no local, tornando os 

“nativos” os principais beneficiários da exploração do potencial turístico da vila. O autor 

também menciona em sua etnografia que hoje basicamente todas as famílias da vila vivem 

do dinheiro recebido dos turistas que aportam no terreno no entorno de suas casas, hoje 

transformados em “campings”
6
. As canoas e antigos barcos de pesca de subsistência 

cederam seu posto nos quintais das casas para banheiros, chuveiros e áreas públicas dos 

campings: o transporte agora é feito a motor, em pequenos barcos ou lanchas que 

transportam centenas de turistas para o local em épocas de alta-estação. O transporte de 

barco de turistas lá tornou-se também um importante eixo de atividade econômica – 

considerando-se o preço médio de 20 a 30 reais por pessoa (dependendo do número de 

pessoas da embarcação) para o embarque de ida ou volta de Angra dos Reis para o 

Aventureiro. Em tempos de alta estação turística, os habitantes do Aventureiro 

                                                 
6
 Sobre a dinâmica conflituosa da relação entre o turismo e os projetos ambientalistas, ver a dissertação de 

Mestrado em Antropologia Social de Gustavo Vilela Lima da Costa: “A população do Aventureiro e a 

Reserva Biológica da Praia do Sul: conflitos e disputas sob tutela ambiental.”, Rio, 2004.  
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efetivamente passaram a desfrutar de um tipo de prosperidade econômica inédito em suas 

vidas, se comparada com os sutis flutuamentos na oferta dos peixes e seu preço cotado no 

cais de Angra dos Reis, quando outrora buscava-se comercializar o pescado como meio 

alternativo de subsistência (COSTA, 2004).       

 Em meio às radicais transformações nos modos de vida locais mencionadas, situa-se 

uma vila de pescadores comumente referida nos sites de turismo, entre turistas e moradores 

em geral da Ilha Grande, como uma “comunidade evangélica”. Assim, o site de turismo 

“www.angra-dos-reis.com” apresenta a vila de Provetá:  

 

“A vila do Provetá é uma comunidade evangélica muito atuante na região. 

Incentivou uma melhor infra-estrutura trazendo luz, telefone e até um colégio de 

segundo grau, que recebe alunos de todas as comunidades ilhéis.  Os turistas não 

chegam a incomodar as atividades da comunidade, mesmo sendo um ponto de 

passagem bastante utilizado para se chegar à badalada Praia do Aventureiro, a 

menina dos olhos desta parte da ilha.”  

 

Neste e em inumeráveis outros sites de turismo da Ilha Grande, a referência à 

condição evangélica da vila, assim como sua posição de exterioridade, de descontinuidade 

em relação ao turismo e aos “territórios turísticos”, parece fazer-se quase sempre presente. 

Vê-se aqui a referência ao Aventureiro: a “badalada” praia, “menina dos olhos” desta parte 

da Ilha Grande. Em seguida, o site alerta o turista, o mesmo que irá deleitar-se com os 

prazeres turísticos do paraíso ecológico, sobre a possível presença do outro, seus estranhos 

hábitos e como ele deverá lidar com eles para não incomodar e não ser incomodado durante 

sua passagem pelo local de estranho exotismo: “Não estranhe se encontrar pessoas 

nadando de roupa ou qualquer atividade pouco usual.  Eles respeitam cordialmente os 

visitantes e esperam o mesmo deles.”
7
  

 Eu mesmo pude experimentar esta incompatibilidade entre Provetá e turismo 

durante todas as minhas viagens de barco à vila. Os olhares classificavam-me sempre, de 

cima a baixo, como turista – jovem, com malas, às vezes barraca, era algumas vezes 

                                                 
7
 Apresentação à praia de Provetá no endereço http://www.angra-dos-

reis.com/explorando_paraiso/praias_e_ilhas/praia_ilhagrande_proveta.htm  

http://www.angra-dos-reis.com/
http://www.angra-dos-reis.com/explorando_paraiso/praias_e_ilhas/praia_ilhagrande_proveta.htm
http://www.angra-dos-reis.com/explorando_paraiso/praias_e_ilhas/praia_ilhagrande_proveta.htm
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cobrado pela viagem de barco, ao passo que os moradores viajavam sempre de carona. A 

pergunta, quase sempre subseqüente aos olhares que assim interpretavam meu destino na 

ilha, era sempre a mesma: “Vai pro Aventureiro meu jovem?”. Quando respondia-lhes que 

meu destino era, de fato, Provetá, recebia muito freqüentemente novos olhares que 

denunciavam o estranhamento diante de minha escolha em ficar em Provetá. Em relação ao 

turismo portanto, Provetá é quase sempre representada como um lugar de passagem, um 

espaço de tangenciamento, de adjacência, de vizinhança ao turismo – nunca como de seu 

autêntico anfitrião. “Provetá não é turístico”, ouvimos diversas vezes. 

Provetá é a segunda vila mais populosa da Ilha Grande com cerca de três mil 

habitantes, e é considerada como um dos mais importantes pólos do circuito pesqueiro do 

Estado do Rio de Janeiro. Ainda no Abraão (principal vila turística da ilha), antes de 

iniciarmos nossa pesquisa no local, ouvimos dizer que Provetá foi o único lugar da Ilha 

Grande onde a pesca pôde resistir à entrada do turismo, e que entre seus moradores estão 

alguns dos melhores pescadores do Brasil. Que é um lugar “sujo” e “feio”, já que os crentes 

“não ligam para a sujeira”. Uma comunidade evangélica onde o mar não é lugar de prazer 

ou de lazer, mas de trabalho – onde algumas casas situadas na beira da praia guardam-lhe 

as costas (muitas vezes sem janelas viradas para o mar) – e principalmente, um lugar de 

passagem para o turista. “Não se mede a riqueza pelo material, mas pelo cultural”, disse-

nos Cícero Silva Dias, um rapaz de 28 anos, que veio de Crato, no Ceará, e já se encontra 

em Provetá há 7 anos. “Em Trindade era bem parecido com aqui. Depois que entrou o 

turismo mudou tudo, a estrutura familiar está destruída... Os jovens só usam drogas o dia 

todo, pessoas se prostituindo, lá o turismo fez ficar tudo liberado, sem limites. O turismo 

vai trazer dinheiro, mas se ele bater de frente com a cultura daqui, o que adianta?”.  

A “cultura evangélica” fora em diversos momentos empunhada orgulhosamente nos 

discursos dos moradores de Provetá, sobretudo os que pertenciam à Assembléia de Deus, 

como um elo ontológico entre um território e uma qualidade de vida cultural de seus 

habitantes distinta dos demais territórios da ilha. Há uma associação bastante recorrente, 

seja nos discursos locais ou midiáticos sobre Provetá, entre a condição de “pescador” e de 

“crente” na formulação de uma certa narrativa sobre uma identidade “provetaense” – sobre 

o que significa ser de e pertencer a Provetá: a um espaço territorialmente delimitado e 

confundido com sua qualidade de comunidade. Parece ser essa associação entre 
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pesca/crentes/comunidade (que pode ser pensada de alguma maneira como opositiva ao 

turismo e seus efeitos nas vilas da ilha), bastante naturalizada na vida social dentro e fora 

de Provetá, que atua como uma distinção significante da vila em relação aos demais 

vilarejos da Ilha Grande, como “diferença percebida e apreciada pelos próprios sujeitos 

sociais” (BOURDIEU, 1994: 39), em relação à uma estrutura significante (neste caso, as 

demais vilas constitutivas da Ilha Grande). O elo elementar entre um espaço 

territorialmente delimitado por uma enseada, numa ilha, e a condição evangélica de seus 

habitantes, formando uma comunidade distinta por seus imperativos sociais internos e sua 

capacidade fazê-los valer para os “de fora” – lembremo-nos do aviso do site: deixe-os em 

paz, não incomode-os e respeite-os, que vocês também serão respeitados durante sua 

passagem pelo local –, parece ser a característica fundamental subjacente à imaginação 

desta comunidade evangélica. Numa palavra: um lugar onde parece haver um projeto de 

ordem formulado por uma comunidade de crentes que, sobre os alicerces da pesca e da 

igreja Pentecostal Assembléia de Deus, rejeita o turismo e as potenciais transformações 

dele advindas. 
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Capítulo II – O momento fundador: a chegada de Dioclécio e Helena 

 

“A identidade é uma construção que se narra”.
8
 

Néstor Garcia Canclini.   

 

 Não mencionar a história de Dioclécio e Helena para falarmos sobre a comunidade 

evangélica de Provetá seria ignorar completamente a assertiva que nos serve de epígrafe. 

Cada ouvinte interessado na história da comunidade e disposto a dar voz a seus habitantes 

será muito provavelmente apresentado à história do casal. 

 Foi há aproximadamente sessenta e seis anos, numa canoa com o nome de “Não 

Bebe”, que Dioclécio e Helena chegaram à Provetá para ali fundarem seu legado. Contam-

nos que Dioclécio, que era “um filho do lugar”, regressou à terra de origem já como 

missionário, convertido no continente à “Assembléia de Deus”. O casal fez uma jornada de 

Mangaratiba à Provetá – calculo que o tempo em média para se realizar tal trajeto em 

barcos de traineira seria de aproximadamente quatro horas – com seu pequeno filho 

Samuel, no colo de Helena. O sol estava fortíssimo e Dioclécio, temeroso de que Samuel 

não agüentasse a viagem, fez uma oração a Deus pedindo-lhe que protegesse a criança. Seu 

pedido fora aparentemente atendido quando uma grande nuvem cobriu toda a extensão dos 

raios do sol que incidiam sobre eles. Acompanhando-os até sua chegada em Provetá e 

protegendo a pequena criança do sol escaldante que lhe ameaçava a vida, Deus anunciava 

assim a chegada do Espírito Santo e sua bênção ao território onde futuramente habitariam 

seus eleitos. A despeito de algumas variações na forma, as narrativas sobre a chegada de 

Dioclécio e Helena parecem preservar este conteúdo essencial.  

Um certo “vazio” parece habitar os discursos sobre estes tempos idos, antes da 

chegada da Assembléia de Deus em Provetá (BIRMAN, 2005:2-3). O local antes de sua 

chegada é comumente designado como um “nada”: não havia posto de saúde ou 

atendimento médico de qualquer ordem e muitas mulheres fizeram-nos referências sobre 

trabalhos de parto feitos à proa dos barcos em dias de “mar grosso”. Pessoas e territórios 

doentes que, após receberem a benção do Espírito Santo com a chegada da “palavra de 

Deus” no local, encontraram a cura. Pequenas canoas de pesca de subsistência que cederam 

                                                 
8
 Canclini, Néstor Garcia. Consumidores e Cidadãos, p. 164. 
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seu posto para “barcos grandes e bonitos” da pesca assalariada, e pequenas casas de sapê 

que aos poucos transformaram-se “em casas grandes, bonitas e limpas”, de tijolos e de 

concreto.  

O mito de Dioclécio e Helena parece ser uma narrativa bastante eloqüente sobre a 

identidade da comunidade de Provetá: a forma como esta é imaginada, como seus 

moradores a percebem e percebem a si mesmos. Os “filhos da ilha” que ali viviam 

deixariam de ser mais um povoado de pescadores vivendo isoladamente uns dos outros, na 

precariedade de suas roças e casas de pau-a-pique, nas noites de bebida e de pecado. O 

“nada” foi preenchido pela solidez da vida social de uma comunidade evangélica. “Pro-ve-

tá”, dizia-nos Gustavo, presbítero da igreja, “em tupi-guarani quer dizer ‘sobre as pedras’”, 

o que aponta para as palavras do Evangelho: “sobre a pedra fundarei a minha igreja e as 

portas do inferno não prevalecerão sobre ela”. Cícero, outro morador do local, após 

explicar-me este mesmo significado sobre a origem da palavra Provetá, explicou-me que 

“Jesus sempre se comparou a uma rocha. ‘Rocha’ significa firmeza, estrutura. É como se a 

comunidade tivesse se erguido sobre a rocha, sobre a firmeza de Cristo. Cristo é a estrutura 

de Provetá”. 

Ali erguer-se-ia, sob as vigas da palavra de Deus, uma verdadeira comunidade, uma 

vida cultural própria de famílias “tenras” e “gentis”, unidas na intensidade de sua vida 

religiosa (quase indissociável da idéia de uma vida comunitária) de cultos quase diários. De 

irmãos que não sentem a necessidade de trancarem suas portas ou suas janelas à noite, ou 

são incapazes de negar um prato de comida: “Os presos gostavam muito do povo do 

Provetá”, disseram-nos várias vezes, “por que aqui eles eram sempre bem tratados. 

Chegavam todo arranhados e machucados, com fome sabe? Aí as pessoas davam de comer, 

tratavam... Os presos sempre gostaram muito do Provetá”. A chegada de Dioclécio e 

Helena trouxe consigo as palavras do Evangélio e os alicerces fundadores da comunidade. 

“Dona Magna” é esposa de “Manoelzinho”, um agente social central na vida social 

da comunidade
9
. Ela assim conta a história da chegada dos missionários no local: 

                                                 
9
 “Manoelzinho” é filho do falecido ex-pastor Presidente da Assembléia de Deus em Provetá, o “Pastor 

Sales”. É presbítero (primeiro cargo abaixo do pastor na hierarquia da Igreja) da Assembléia de Deus e 

Presidente da Associação de Moradores de Provetá. Candidatou-se a vereador pelo PSDB no ano de 2004, 

onde obteve amplo apoio local, e é “proeiro” na pesca – cargo mais alto na hierarquia do barco, onde se é 

responsável pelo comando geral das funções da embarcação e se obtém o maior número de “partes” do 

pescado (ou seja, o maior “salário”).  
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Parece que tem 64 anos de fundação a igreja e sempre tem o culto de 

agradecimento, todo ano tem, em fevereiro, tem o culto de agradecimento pela 

chegada do evangelho aqui em Provetá. Segundo o comentário, Provetá tinha o 

mar com muitas ondas altas, tinham muitas doenças no Provetá, doenças 

incuráveis, e as pessoas quase não compravam nada aqui porque tinham medo das 

doenças, era um lugar muito contaminado, e lá de Parati veio um casal, inclusive 

até lá na igreja tem uma foto do casal que trouxe pra cá a palavra de Deus. Eu 

cheguei a conhecer esse casal, Dioclécio e Helena, dizem que esse casal vinha de 

canoa a remo, o filho desse casal já tá bem velhinho, ele é careca, e trabalha na 

nossa igreja lá em Minas Gerais, quase todo mês tá aqui. Eles até contam que esse 

senhor, ele era muito branquinho e vinha no colo da mãe na canoa, e numa época 

que o sol tava muito quente, ele começou a chorar na canoa. Aí o Dioclécio, pai 

dele, orou a Deus pedindo que mandasse alguma coisa porque o sol tava muito 

forte, aí contam que no sol, se pôs uma nuvem, e essa nuvem tampava a cabecinha 

dele até chegar aqui, coisa verídica mesmo. E depois que o evangelho chegou aqui, 

começou a transformar as vidas, as pessoas, até o mar, só agita às vezes, mas na 

maioria a nossa praia é maravilhosa. Aí as pessoas começaram a aceitar o 

evangelho, começaram a ser curadas, hoje não existe mais doenças incuráveis aqui, 

graças a Deus. 

 

O mito, como toda fala, adquire diferenciações narrativas a partir de cada narrador e 

de cada interlocutor, embora tenda a preservar uma certa dimensão estrutural. O caráter 

estrutural dos discursos em torno deste mito de fundação da comunidade parecem orbitar 

em torno de duas dimensões básicas: a) a chegada do casal como um momento de 

transformação radical da natureza do local; e b) a chegada do casal como um momento de 

imensa prosperidade em termos econômicos e de intensificação de um certo bem-estar 

social. Poder-se-ia sugerir que, na memória local, o eixo de transformações a partir das 

quais são estruturadas as oposições entre os imaginários de um “antes” e um “depois” da 

chegada do casal de missionários em Provetá, tem como sua característica mais marcante a 

idéia de que ali, na origem da comunidade, os primeiros passos da modernidade – luz 

elétrica, geladeira, internet, telefones públicos e celulares, televisão, telejornal (ou 
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“repórter”), médicos e enfermeiras, video-locadoras e DVDs – fizeram-se de mãos dadas 

com o Espírito Santo e suas bênçãos
10

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Vê-se nesse sentido a relação bastante específica que os grupos pentecostais parecem manter com o ideal 

de prosperidade, conforto e bem-estar material. Parecem discordar radicalmente da velha premissa de que “ser 

pobre é ser santo”, concordando com a idéia de que Deus quer que seus filhos gozem a vida antes da morte. A 

partir do trabalho que realiza em Gana, a antropóloga Birgit Meyer argumenta que uma das características 

mais marcantes da florescente presença do pentecostalismo no espaço público Ganês, sobretudo através da 

emergente forma de cinema popular através da crescente indústria de “videofilmes”, é sua capacidade de 

oferecer uma “versão cristã da modernidade”, onde a representação do consumo como sinal de bênção divina 

adquire um papel central: “O maior sinal emblemático de sucesso é o pastor pentecostal, luxuosamente 

vestido na última moda, usando jóias de ouro, morando em mansão e dirigindo um automóvel caro, de 

preferência um Mercedes.” (MEYER, 2003:12). Nesse sentido, a modernidade não é concebida como opção 

que pode-se abraçar ou rejeitar, mas como “contexto de vida na cidade grande. O problema é mais sobre 

como lidar com as promessas e tentações da modernidade.” (IDEM:19).  
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Capítulo III – A cura: sobre memória e a construção simbólica do espaço 

social 

“O lugar era doente.” 

Ditinho. 

“Agora está tudo limpo, graças a Deus.” 

Dona Natalina
11

. 

 

Desde a primeira vez que cheguei a Provetá que ouvi falar, na pousada de “dona 

Áurea”, onde encontrávamo-nos hospedados, de uma antiga doença que havia no local. A 

referência à sua existência costumava ser sempre acompanhada de uma certa atmosfera de 

“tabu”, de constrangimento e de sucessivas explicações em torno de sua erradicação e de 

sua distância no tempo e no espaço: “Não, mas tudo isso já acabou. Hoje as crianças aí 

estão cheias de saúde, não, isso aí já acabou. Era pro lado de lá que tinha isso”, disseram-

nos diversas vezes. Um “lá”, um outro lugar: uma designação de exterioridade da 

comunidade parecia sempre acompanhar a referência à sua existência. Não tardamos a 

perceber que referiam-se à “lepra”. 

Norbert Elias, em Estabelecidos e Outsiders, advoga que foi absolutamente 

indispensável compreender a história da comunidade de “Winston Parva” para que se 

pudesse elucidar uma análise sociológica pertinente sobre a construção simbólica de seu 

espaço social. Interessava-lhe compreender porque as zonas do distrito que ele classificara 

como zonas 2 e 3, ambas constituídas por operários com grau similar de especialização, que 

exerciam basicamente as mesmas atividades profissionais e ganhavam basicamente o 

mesmo salário, eram atravessadas por diferenças tão profundas de status. Ali, Elias 

problematizava a velha oposição cristalizada nas Ciências Sociais entre “estrutura” e 

“história”, que viria a ser ulteriormente desenvolvida na crítica de Marshall Sahlins, quando 

este assinalará que “o que os antropólogos chamam de “estrutura” – as relações simbólicas 

de ordem cultural – é um objeto histórico.” (SAHLINS, 1990:8). 

Sua investigação veio a demonstrar-lhe que a “Zona 2” – cujos moradores 

consideravam-se e eram considerados “superiores” em termos de conduta e de status social 

em relação aos moradores da “Zona 3” – era constituída pelos “estabelecidos”, pelas redes 

                                                 
11

 Moradores da vila de Provetá. 
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familiares ligadas aos primeiros grupos que lá se estabeleceram quando o distrito operário 

fora inaugurado por Winston Parva. A “Zona 3”, também chamada “Beco dos Ratos”, 

sempre fora designada durante as entrevistas conduzidas por Elias entre os moradores da 

Zona 2 como um espaço exterior à comunidade de Parva, formado por pessoas de “nível 

inferior” – operários “de fora”, famílias recém-chegadas que não haviam desenvolvido o 

mesmo sentimento de pertencimento a uma “comunidade” (tampouco as mesmas 

instituições da vida comunitária como a igreja e outras associações civis tão marcantes na 

vida social dos membros da “Zona 2”).  

Em Provetá, parecemos encontrar uma dinâmica sociológica na estruturação 

simbólica do espaço social bastante similar à constatada por Norbert Elias em Winston 

Parva. Sua disposição geográfica, delimitando seu território de forma relativamente precisa 

através de suas fronteiras naturais dadas pelo mar e pelos três morros que o circunscrevem, 

possibilitou uma polarização simbólica bastante precisa entre o Morro do Céu – 

extremidade à esquerda da praia, de quem olha do mar, em cuja base há o cais que dá 

acesso à vila, a Igreja e toda a centralidade do espaço público – e o “Canto do Inferno” ou 

“Costeira” – extremidade à direita da praia, de quem olha do mar: local onde a primeira 

pousada de Provetá fora construída pelo casal “de fora”, “Luís” e “Àurea” (espaço de lazer 

onde são promovidas festas e um dos poucos lugares onde vende-se bebida alcoólica à 

noite). A “Costeira” também já nos foi referida como a “Açapinhatuba” (uma favela do 

centro de Angra dos Reis) de Provetá, e ordinariamente não é considerada como parte da 

vila, seja oficiosa quanto oficialmente.
12

 

Figura 1 – O território “oficial” de Provetá 

 
                                                 
12

 Nesta última ida à campo, fomos apresentados a um mapa das casas de Provetá, desenhado pelo atual 

administrador da comunidade de Provetá junto à Prefeitura de Angra dos Reis, o presbítero Gustavo Martins, 

um esboço de um potencial projeto de saneamento básico na vila. As regiões da “Costeira” e do “Cafundó” 

(território situado junto a um morro, à margem da porção central da vila), não foram contempladas no projeto, 

que considera oficialmente como “Provetá” apenas a porção territorial que circunscreve a Igreja e seus 

arredores, centro do espaço público.   
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Figura 2 – Fotografia tirada do “Morro do Céu” 

 

Na Figura 1, uma fotografia recorta de forma aproximada aquilo que se considera 

ser o território “oficial” da comunidade. Na Figura 2, é possível perceber o quanto a 

“Costeira” é um território relativamente inóspito, se comparado ao território na porção 

centro/esquerda da praia, no entorno da Igreja. “Dona Áurea”, dona da referida pousada, 

referiu-se muitas vezes à “vila” como algo externo à sua morada: “Eu quase não vou lá na 

vila, no máximo pego os meus chinelos e vou molhar eles ali na água.”. Depois de muito 

tempo conversando com um outro homem, seu Liézio, que inicialmente apresentou-se 

como alguém “de fora” (“Não, eu não sou daqui não”, foram suas palavras), viemos a 

descobrir que o mesmo também morava na extremidade direita da praia, a “Costeira”. O 

uso do “nós” e do “eles” é bastante comum na linguagem corrente para designar esta 

relação de distinção simbólica entre ambas as extremidades da praia e seus habitantes.   

Também chamado de “Canto Brabo”, o lugar fora sempre apontado quando a pauta 

do assunto era a “lepra”. Principalmente quando os interlocutores eram pessoas mais 

velhas, à referência ao tempo da “fazenda”, que ocupava grande parte dessa extremidade da 

praia, era mencionada. “O lugar era doente”, dissera-nos Ditinho. “A parte que era mais 

doente era da Barrinha até a Costeira. O meu pai não gostava que a gente fosse pra lá, não 

gostava mesmo. Ainda teve um pessoal do Pedro Soares que morreu com essa doença... 

Aliás, ainda tem um pessoal aqui com essa doença, Waldeci o nome dele. Mas meu pai não 

gostava. Por isso que eu não pego carona no barco dele... Minha mãe disse que eles 
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morriam podres! Era tudo morador aqui da Ilha. Eles dizem que depois que entrou o 

Evangélico aqui acabou a doença.”. 

Outros moradores reiteradamente apontaram-nos a Costeira como o “lá”, o território 

onde a doença e os doentes residiam. Um outro senhor de 84 anos localmente conhecido 

como “Zé Mineiro”, que chegou a Provetá em 1960, assim refere-se às “doenças 

incuráveis”, porém dando uma outra interpretação às causas de sua erradicação: “Tinha, 

tinha... Eu cansei de ver pessoa doente, antiga, de cair o dedo, o pé a mesma coisa. E lá na 

costeira tinha muito isso na mão, essas coisa, até que foi entrando o medicamento e hoje o 

povo é sadio, tudo forte.” Aqui, a perspectiva da cura parece ter-se ancorado nos trilhos da 

modernidade, do saber médico e dos medicamentos por eles prescritos, diferentemente de 

outros discursos onde o poder do Espírito Santo de transformação da natureza dos 

territórios parece adquirir um espaço mais central.  

Este parece ser o caso da interpretação dada por Magna, para a cura das “doenças 

incuráveis”: “Lepra, dizem que tinha muito aqui. Hoje as pessoas são sadias, não tem esse 

tipo de coisa aqui, o povo ficou sarado pela palavra de deus. A história do evangelho aqui 

no Provetá é muito linda mesmo, o povo cresceu muito e a gente tem esse lugar 

maravilhoso que a gente tem.” 

Em muitas entrevistas, principalmente com duas senhoras mais velhas, “dona 

Marica”, de 84, e “dona Natalina”, de 87 anos, a relação entre o “passado” com um “nada”, 

a associação entre “mato” e “sujeira”, entre a antiga “doença” e “sujeira”, contrastava com 

muita evidência com uma “limpeza” que era associada ao progresso, ao conforto, à 

modernidade – numa palavra: à ordem. “Hoje em dia você pode ver as casas todas limpas, 

dá gosto de entrar sabe? As crianças estão saudáveis, tá tudo limpo, essas doenças não 

existem mais no Provetá”, disse-nos Natalina em uma entrevista.  

A sujeira existe aos olhos de quem vê, sugeria Douglas (1976), e me lembrava 

sempre destas palavras e do nexo estrutural entre “limpeza” e “ordem” assinalado pela 

autora a todo momento em que percebia o quanto o “concreto” das casas, o “entulho” 

sempre acumulado nos seus entornos – imagem tão distoante da expectativa do turista sobre 

a “tradicionalidade” dos ilhéus, que vê com tanto gosto a “autenticidade” das casas 

“rústicas” de barro e de pau-a-pique – significava aos olhos de dona Natalina 

“modernidade”, “progresso”, “bem-estar”, “limpeza” (e a meus olhos, saltavam como lixo, 
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poluição, sujeira: destruição de um ambiente naturalmente ordenado), ao passo que o 

“mato”, o “nada”, as casinhas de barro (tão simpáticas aos olhares estrangeiros), eram os 

signos mais eloqüentes em seu discurso para denotar a “sujeira”.  

O insight de Douglas parece ser pertinente para pensar este nexo bastante comum, 

na construção simbólica dos espaços sociais, entre as noções de “ordem” e de “limpeza”, e 

a alcunha insalubre que costuma acompanhar a imagem de regiões estigmatizadas. Que 

pensemos por exemplo nos discursos oficializados, na primeira metade do século XX, sobre 

a condição “insalubre” das favelas; no nome já institucionalizado
13

 de “Beco dos Ratos” 

para a “Zona 3”, estudada por Norbert Elias em Winston Parva; e a alcunha de “Canto 

Brabo”, ou “Canto do Inferno” da região da Costeira em Provetá.  

Em todos esses casos (e em Provetá principalmente), podemos observar a existência 

de um grupo social hegemônico e seu projeto de ordem, e um outro estigmatizado, cuja 

marca mais importante é seu estatuto de exterioridade em relação a tal projeto; outro cuja 

construção simbólica faz-se mediante à noção de ausência desta ordem em seus territórios e 

em suas vidas. Em Provetá, pudemos perceber através dos discursos de seus moradores que 

a memória local em torno da ocorrência de um foco de “lepra” no passado fazia-se 

acompanhar sempre de uma referência de sua exterioridade, seu distanciamento no tempo e 

no espaço, em relação à comunidade. Não estranhamos quando pudemos perceber que tal 

“lugar doente” vem sendo ocupado ao longo dos anos por famílias “de fora” que vem 

aportando em Provetá nas últimas décadas. Uma dessas famílias, a de Seu Luís e dona 

Àurea, ergueu, naquele espaço, o primeiro estabelecimento “turístico” de Provetá, que hoje 

tornou-se o principal espaço legítimo para as práticas que também são discordantes do 

projeto de ordem da comunidade – lá realizam-se festas freqüentadas quase que 

exclusivamente por homens “desviados” da Igreja, onde estes vêem-se em um espaço 

confortável para fumarem seus cigarros e beberem suas bebidas (além de outras práticas 

mais “restritas”, porém bem comuns, como o consumo de maconha e cocaína).  

A despeito da multiplicidade de sentidos concorrentes e subjacentes à construção do 

estigma da região da Costeira, a lógica de sua inserção na construção simbólica do espaço 

social de Provetá parece guardar seu sentido fundamental: o espaço negativo, a experiência 

                                                 
13

 Elias refere-se no seu estudo à menção que assim se fazia nos ônibus, quando estes paravam no ponto do 

bairro: “Beco dos Ratos!”, anunciavam os motoristas. 
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de contraste a partir do qual a comunidade vem construindo a si mesma; um lugar exterior à 

comunidade, àquilo que constitui o espaço positivo de sua representação e seu projeto de 

ordem. 
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Parte II – Provetá na Mídia, Mídia no Provetá 

 

Capítulo IV – “Gente de outro mundo”: um primeiro retrato de Provetá no 

espaço midiático 

 

 Foi através de Cícero da Silva Dias, um jovem que veio de Crato, Ceará, há 7 anos 

atrás, que ouvi falar pela primeira vez de uma reportagem da já extinta Manchete que havia 

sido realizada no local. Segundo ele, uma reportagem “em que foram mal interpretados”, 

que provocou um grande impacto negativo na comunidade, ressentida da imagem que 

representaria Provetá e sua identidade evangélica diante dos milhares de telespectadores 

que a consumiram: “O culto, uma coisa íntima da comunidade e levar à público... Foi muito 

forte, muito forte mesmo. Ninguém tem isso gravado aqui.”. Curioso é que a reportagem 

fora realizada no ano de 1992, ano em que Cícero ainda encontrava-se no Ceará. O eco 

daquela experiência com as luzes, as câmeras e a presença de Provetá no circuito midiático 

parece ter reverberado bastante durante muitos anos no debate público da comunidade.     

 A reportagem era da série “Nosso Tempo”, da Manchete, que realizava 

“expedições” rumo a encontros com populações “exóticas”, e suas incomuns práticas e 

crenças. O programa abre a reportagem com uma tela em branco, trazendo em seu centro o 

título da matéria: “Gente de outro mundo”. O apresentador Ronaldo Rosas assim apresenta 

a comunidade de Provetá: 

  

Nosso Tempo esta noite viaja para um outro mundo, para mostrar a história de 

gente que nunca leu um jornal, nunca viu televisão, ou está proibida de namorar ou 

de cortar o cabelo. Gente que vive afastada da chamada “Civilização”, pelo medo, 

pela intolerância, ou pela indiferença da sociedade. Uma indiferença que fez o 

canavieiro João Amado da Silva ser conhecido como “o homem gabiru”. Em outra 

reportagem, você vai conhecer um grupo de negros que preserva sua identidade 

através do casamento consangüíneo. As repórteres Solange Bastos e Rosane Silva, 

saíram do nosso tempo, para entrar em outro. 
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A anunciação da próxima reportagem dá-nos uma boa idéia sobre o conteúdo do 

programa: narrar o outro e seu exótico modus vivendi – como negros que, numa perfeita 

simetria entre cultura e natureza, realizam casamentos consangüíneos para “preservar” uma 

essencial identidade. O apresentador Ronaldo Rosas performa sua fala de modo a 

evidenciar uma certa “indiferença” da “sociedade”, ou seja, uma negligência do projeto de 

ordem Ocidental em relação a um lugar que esquivou-se do teleológico curso do tempo e 

do progresso modernos. 

Saindo do “nosso tempo”, antes de mergulharmos no universo do outro, despedimo-

nos ao som de Mozart de tradicionais imagens do progresso, familiares emblemas de 

modernidade: o astronauta pairando no espaço sem gravidade, o esqueleto do carro na 

esteira da fábrica, foguetes sendo lançados à lua, o sublime olhar sobre o planeta visto do 

espaço sob as lentes das câmeras. De pronto transportamo-nos do espaço sideral para 

imagens de um barco de traineira, onde mulheres de longas saias e cabelos, homens e 

crianças ao som de um violão dão o tom do coro de vozes evangélicas, à medida que o 

barco aproxima-se da praia: “Estamos chegando a Provetá, uma vila com cerca de três mil 

habitantes da Ilha Grande, litoral Sul do Estado do Rio de Janeiro. Olhando de longe, 

parece que voltamos no tempo e estamos no Brasil Colônia. (...) Aqui, ‘Bom dia’ é ‘paz do 

senhor’”, diz a repórter, enquanto somos cumprimentados pelos moradores de Provetá. 

Alguns números são-nos concedidos: cerca de 24 barcos garantem o sustento da 

comunidade através da pesca, que garante “muito conforto, mas é tudo muito simples”, 

enquanto imagens de pescadores carregando uma rede aparentemente bem pesada são 

exibidas. Sob os ecos da voz do pastor ressonantes na praça, em frente à Igreja, a câmera 

busca os auto-falantes, enquanto a Assembléia de Deus é assim apresentada: “Na paisagem, 

destaca-se a Assembléia de Deus, sem dúvida, a maior construção da vila. Nos auto-

falantes são dados os avisos: chama-se para o culto, e se irradia tudo o que acontece na 

Igreja.”. Certamente um outsider, talvez um turista, apresentado como músico, de óculos 

escuros e sem camisa, diz que “A Igreja aqui tem um poder muito grande de um modo geral 

sobre a comunidade... Social e político”. 

As próximas imagens transportam-nos para a Igreja, onde realiza-se o culto de 

Domingo de comemoração do grupo da “mocidade” da Igreja, os “Atalaias de Cristo”. A 

câmera flagra os momentos onde a crença na presença do Espírito Santo materializa-se nas 
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lágrimas e no choro emocionado dos fiéis, nas suas incompreensíveis palavras quando 

“falam línguas”, sua concentração no momento da oração. A voz em off  que narra o rito 

diz-nos ser “dia de festa na Igreja. Veio gente da Assembléia de Deus até do Paraná”, e 

onde:   

 

A circunstância especial aumenta a pompa do culto. Com suas melhores roupas, a 

mocidade da Igreja desfila com as bandeiras de todos os Estados e de alguns 

países. São os ‘soldados de Cristo’, uma demostração de civismo associado à 

disciplina, uma fórmula sem dúvida eficaz para se chegar à ordem.  

 

   A narrativa parece sugerir uma espécie de militarismo na experiência religiosa que 

ali realizava-se. As roupas especiais, bandeiras e faixas representando diferentes estados e 

nações, interpretadas pela repórter como artefatos que aumentavam a “pompa” da 

“demonstração de civismo associado à disciplina”, poderiam ser talvez mais coerentemente 

interpretadas como signos da inserção da Igreja num cenário supra-local, expressão das 

dimensões globais das religiões pentecostais que vem nas últimas décadas ampliando 

significativamente seu público em diferentes regiões do globo. Como argumenta Birgit 

Meyer, antropóloga que analisa a relação entre religião e mídia em sua pesquisa em Gana: 

“Tem havido um crescimento espetacular, ainda que contínuo, do número de Igrejas e de 

grupos de oração e orientação pentecostal, muitas vezes com o adjetivo como “global” ou 

“internacional” aposto aos seus nomes” (MEYER, 2003:12)
14

. Outra expressão bastante 

representativa das formas através dos quais o pentecostalismo é capaz de acionar um 

imaginário “global” em seus pertencentes é a “Fogueira de Israel” realizada pela Igreja 

Universal do Reino de Deus. “Assim, as imagens transnacionais da Igreja”, argumenta 

Patrícia Birman, “são constantemente apresentadas como locais de ocupação por seus 

missionários que voltam à terra natal como “vencedores”. Há pois uma intencionalidade na 

                                                 
14

 A autora aponta para a emergente indústria do “vídeo-filme” popular no local, que, a despeito de não ser 

diretamente gerenciada ou dirigida por igrejas pentecostais, caracterizam-se por um “modo de representação 

pentecostal” cuja marca mais expressiva é a capacidade de construir um imaginário de modernidade e 

prosperidade cristã, onde o consumo emerge como expressão direta das bênçãos divinas e onde o 

pertencimento local é acionado a uma dimensão globalizada através das insígnias de bens de consumo 

globalizados. 
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elaboração destas imagens que associa por meio destes eventos-espetáculos a Igreja com o 

mundo e os fiéis com um e outro.” (BIRMAN, 2003: 247).      

Poder-se-ia sugerir nesse sentido que as bandeiras dos estados e nações eram 

simbolicamente acionadas no culto como veículos de construção de uma identidade 

religiosa pentecostal transnacional. Cada jovem, pertencente à comunidade local, 

representavam em suas bandeiras e fardas as dimensões supra-territoriais de sua identidade 

crente: ainda que cotidianamente vivam um tipo de pertencimento fortemente associado ao 

território da comunidade de que fazem parte, eventualmente, como naquela ocasião, 

imaginam pertencer a uma comunidade de crentes mais ampla, supra-territorial, 

multinacional e multi-lingüística
15

, termos através dos quais Néstor Garcia Canclini 

definira por vez as identidades pós-modernas.
16

 Nunca é demais lembrar Benedict 

Anderson quando este nos diz que, a despeito da Nação ser uma comunidade imaginada, já 

que a grande maioria de seus membros nunca se conheceu ou se relacionou pessoalmente, 

as comunidades que ultrapassam as fronteiras das unidades políticas dos Estados-Nação ou 

até mesmo as menores comunidades são, elas também, “imaginadas”.
17

   

 Antes que a coleta de doações se inicie, o Pastor Sales dirige a palavra à equipe de 

reportagem, prometendo uma entrevista para o dia seguinte. Afirmando permitir a presença 

deles no culto, o Pastor exige que a filmagem fosse ali interrompida: “Vocês podem até 

permanecer no culto, mas por favor desliguem a vossa TV”.  

 No dia seguinte, à porta da Igreja, Pastor Sales é interpelado pelas câmeras e pelas 

repórteres que lhe pedem uma entrevista. Suas primeiras palavras denunciam uma postura 

pouco amistosa e bastante cautelosa: “Eu gostaria de ser informado qual é a finalidade 

disto.  Dessa... dessa reportagem”. Os repórteres apresentam-lhe com a voz em off : “Este é 

Manoel Clementino Gonçalves, ou melhor, o Pastor Sales, líder da Igreja nos últimos 44 

anos”, deixando-lhe pronunciar na edição as palavras que lhe pareçam mais pertinentes no 

contexto da narrativa.  

 

                                                 
15

 Só a sede da Assembléia de Deus de Provetá possui filiais em toda a Ilha Grande, em Nova Iguaçú, em São 

Paulo, Minas Gerais, e recentemente realiza uma missão no Perú e outra em Santiago, no Chile.    
16

 “[as identidades pós-modernas são] transterritoriais e multilingüísticas. Estruturam-se menos pela lógica 

dos Estados do que pela dos mercados.” Canclini, N. Consumidores e Cidadãos. Editora UFRJ, 1997, pg 59 
17

 Anderson, B. Nação e Consciência Nacional. São Paulo, Ed.Ática, 1989, pgs 14 e 15. 
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Sales: “Você escolhe a quem você deve seguir. Se é a Deus ou ao Diabo! Tá? Se é a Deus 

ou o Diabo” (corte).  

Voz em Off: “A interpretação que o pastor faz da Bíblia, é a lei em Provetá. Esta lei tenta 

impedir a entrada do mundo lá fora.” 

Sales: “Se você quiser servir a Deus você serve a Deus, se você quiser servir ao Diabo você 

serve ao Diabo. Aí você vai ver qual é a diferença entre o Diabo e Deus. Porque essas coisa 

mundana: cinema, teatro, como vocês sabem e outras coisas mais, é do Diabo não é de 

Deus.” 

 

   Privilegiando uma perspectiva bastante crítica em relação à postura do pastor no 

que diz respeito às “coisas mundanas”, a reportagem segue para a casa de João Maia, 

primeiro morador de Provetá a instalar em sua casa uma antena parabólica. A repórter, ao 

lado da antena parabólica e do “pioneiro” João Maia, como nos é apresentado, conta-nos 

que, há dois anos atrás quando a antena fora instalada, Maia havia desafiado a palavra do 

Pastor que dizia que Deus não permitia a entrada da televisão em Provetá. Orgulhoso ao 

lado de seu feito, João Maia diz nunca ter duvidado do poder da técnica sobre o discurso 

mítico do Pastor: “Bom, eu nunca tive dúvida de que a antena iria funcionar. Conclusão: 

comprei a televisão, a antena, e sucesso total. (corte) Eu estava num culto quando um pastor 

de fora perguntou: Provetá tem televisão? [João Maia encena a performance do Pastor] 

‘Deus não deixa a televisão entrar no Provetá’” (corte). 

 As próximas imagens enquadram curiosos olhares de um grupo de 

aproximadamente 50 pessoas na rua fitando um televisor que o outsider Paulo César de 

Abreu, casado com uma mulher nascida em Provetá, mas que mudou-se para Angra, havia 

orgulhosamente colocado no espaço público. A equipe de reportagem orgulha-se de 

registrar o que eles diziam ser “a primeira transmissão de televisão nas ruas de Provetá. É 

apenas um filme em vídeo, mas a curiosidade é tanta, que parece transmissão ao vivo de 

final de Copa do Mundo, justamente na hora do culto”. À medida que a câmera se aproxima 

do grupo, um dos jovens esboça uma reação hostil, estendendo sua mão na direção da 

câmera, mas termina por disfarçar o gesto. O dono da televisão orgulha-se de sua oferta de 

modernidade aos outros: “O pessoal aqui tem tipo uma doutrina né da Igreja, e o pessoal 
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tem respeito, por isso eles não botam a televisão. Mas eu boto os filmes aí tem bastante 

luta, bastante ação. Aí eles deliram mesmo, grita, é a maior festa.”.      

A reportagem segue delineando alguns traços característicos da estética crente de 

Provetá, situando-os como expressão direta dos interditos do Pastor, da lei que emana de 

sua postura autoritária, que afasta os jovens do mundo e da estética que ele teria a ofertá-

los: “Não interessa a moda: calça aqui é só para homens. Mulher não pode cortar o cabelo, 

e nem aparar, porque a Bíblia diz que o cabelo é o “véu natural” da mulher. Banho de mar 

só com roupa: o corpo é a casa do Espírito Santo. A lei também se aplica aos homens, que 

devem ir ao mar pelo menos de bermuda e camisa.”. O foco das câmeras projeta-se em 

seguida para duas jovens moradoras de Provetá, em concordância com os estimados longos 

cabelos e saias. A repórter pergunta-lhes se elas tomam banho de mar de roupa ou de 

biquíni em Provetá. A primeira, meio hesitante diante das câmeras, fita a amiga que 

responde que sim, ao passo que ela também confirma com um gesto positivo com a cabeça. 

“E quando vocês vão em Angra também?”, pergunta a repórter. Sob um riso envergonhado, 

ambas respondem que não. “E como é que é essa coisa de ser crente lá no continente e aqui 

em Provetá?”, pergunta a repórter. Confusas, elas se entreolham e antes que pudessem 

esboçar diante das câmeras uma expressão para o modo como buscam conciliar seu 

pertencimento religioso às suas eventuais experiências na atmosfera urbana de Angra dos 

Reis – seu trânsito para um espaço associado à modernidade e seu ethos diferenciado –, a 

câmera as corta. Busca tornar óbvio que, diante do silêncio das meninas transparece a 

opressão de uma trajetória identitária prescrita e não escolhida, de um pastor que não lhes 

permite vivenciar outro mundo e outra estética senão aquela
18

. 

Passando do cerceamento estético, somos introduzidos as proibições relativas à 

prática de esportes. De fato, pude ouvir por diversas vezes a repúdia que o Pastor Sales 

nutria pelo futebol: “porque falam muito palavrão”, alguns disseram-me, “porque eles 

brigam muito”, diziam outros. As imagens de homens jogando futebol na praia são assim 

                                                 
18

 Postura bastante diferente daquela expressa no discurso de Magna e, quero argumentar, no senso comum 

das mulheres pertencentes à Assembléia de Deus. Ela assim explica sua tradição: “A nossa tradição 

aqui...vamos supor: a paia, tomar banho de mar, não pode tomar banho de mar? Pode, o mar é nosso, mas 

deixa eu falar pra sra a nossa tradição aqui. Não que o pastor proíba, não, é nossa tradição, já vem dos pais, é 

isso que eu falei pra sra: tomar banho de maiô ou de biquíni é normal, mas pra nós aqui, nós já viemos de uma 

tradição que a gente não consegue, a gente tem que ir de roupa como a gente se sente bem. Então as vezes há 

uma contradição aí de pessoas que às vezes falam: “ah, o pastor não deixa, a igreja é acorrentada!”. Não, é a 

tradição! Se eu for colocar um maiô pra ir pra praia, eu não vou me sentir bem, agora se a gente for de roupa 

assim, a gente toma banho normalmente, todas as mulheres da igreja.” 
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narradas: “Quem foge às leis da Igreja daqui é considerado um desviado. Como qualquer 

esporte em Provetá é proibido para quem é crente, o que nós estamos assistindo é “o futebol 

dos desviados”.   

No momento do gol e do caloroso abraço do time, a repórter declara sem mostrar 

qualquer sutileza sua crítica em relação à Igreja e aos interditos de seu Pastor: “A 

empolgação aqui dá de goleada no medo de pecar”. Em seguida, a repórter Solange Bastos 

aborda um menino de seus dez anos, sentado em um barco na praia e assistindo ao jogo. Ela 

pergunta se ele é crente, e ele confirma. Pergunta-lhe se gosta de futebol e o menino, 

hesitante, afirma positivamente com a cabeça, depois de esboçar uma resposta negativa. “E 

você joga bola Aldenor?”, e o menino de pronto responde que não. Ela pergunta-lhe por 

quê, e ele responde dizendo que não gosta. Exibindo no tom de sua voz um certo tom de 

“pena”, a repórter insiste: “Não pode né?”, e o menino, constrangido, responde 

negativamente com a cabeça.  

De todas as referências ao conteúdo traumático desta experiência com a reportagem 

da Manchete, uma das mais significativas que ouvi foi a de Adeíldo, pescador e morador de 

Provetá. Foi numa tarde em que comíamos “macuco”, uma ave selvagem típica de Provetá, 

lá caçada e preparada
19

. Adeíldo mencionou que, há alguns anos atrás havia feito “uma 

coisa que não devia”: concedeu uma entrevista à Manchete onde havia dito “um monte de 

besteiras”. Àquele momento não havia visto o vídeo e não pude compreender realmente o 

que quisera dizer com aquilo. Adeíldo disse-me que durante muito tempo ficou bastante 

mal falado na comunidade, que de alguma maneira aquilo que havia feito fora considerado, 

tanto por ele quanto pela comunidade, como um ato de traição ao seu título de “filho do 

lugar”.  

 Retornemos à reportagem: “Se futebol não pode, carteado, pior ainda”, diz-nos a 

voz em off, enquanto vemos rapazes jovens jogando cartas na rua. Um deles, àquele 

momento com seus 16 anos, é Adeíldo, selecionado pelo olhar da câmera e da repórter: 

 

                                                 
19

 Não poderia haver situação que expressasse de forma mais típica o tipo tradicional de “cordialidade” local 

que aquela: mal conhecendo-os, avistando-os da rua, fui convidado para participar da carne assada à varanda 

da casa, situação bastante comum nos finais de semana em que os pescadores retornam ao lar após cansativos 

dias de trabalho no mar. Adeíldo preparou-me um prato bem servido com “macucu”, lingüiça e frango, e um 

copo bastante cheio de Coca-Cola, já que hesitei diante da oferta de cerveja – embora não tenha hesitado 

diante da dádiva, apesar de não estar com fome àquele momento. 
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Repórter: E esses aí, que estão jogando cartas? 

Adeíldo: A maioria aqui já foram crentes também... 

Voz em off: Aqui, sexo fora do casamento então, nem pensar. 

Adeíldo: Aqui, se o cara for crente e ele tiver que... se ele fizer sexo ele é vai ser cortado da 

Igreja, ele não pode. Só depois de casado. E eu não, eu não sou crente, posso fazer a hora 

que eu quiser. (corte)    

Voz em off: Não adianta querer fugir da autoridade do Pastor indo pecar no continente. 

Sempre ficam sabendo. 

Adeíldo: Não tem como fugir... Eles descobrem.  

Repórter: Em Angra por exemplo? 

Adeíldo: Não tem. Eles descobrem na Igreja. (corte) Quem é crente, é até bom eles não 

chegarem aqui. 

Repórter: Por quê? 

Adeíldo: Porque o Pastor diz que se eles chegarem aqui eles vão se contaminar. Por que 

eles tiram por uma base de que eles são luz e nós somos trevas. E a luz não se contamina 

com as trevas. 

Voz em Off: No próximo bloco: as luzes e as trevas em Provetá... 

 

 “Fui inocente”, disse-me Adeíldo. Ali, ele havia pronunciado preciosas palavras 

para as repórteres, que com elas construíram a ponte para o tema do segundo bloco da 

reportagem: a relação dos “desviados” – moradores de Provetá que em geral são filhos ou 

maridos de crentes e que, como usualmente se diz, “nasceram na Igreja” e “se desviaram” – 

com os “crentes”. Adeíldo buscava deixar um registro para as câmeras que projetar-lhe-iam 

para milhares de espectadores que fosse de alguma maneira eloqüente sobre sua inserção 

em espaços identitários mais amplos que o território vivido: sim, ele era de Provetá, mas 

não era crente e poderia fazer sexo “a hora que ele quisesse”. O que ele não sabia era que 

sua fala inserir-se-ia de forma tão congruente com a linguagem das imagens e palavras que 

ali se construía: uma narrativa que mostrava o cárcere de jovens ilhados do projeto 
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identitário moderno e seu discurso da liberdade de escolha – a identidade enquanto questão 

de realização e não atribuição
20

.  

 O segundo bloco é inaugurado através de imagens “tradicionais” de Provetá: um 

homem andando de canoa, outro costurando uma rede, pessoas sentadas à sombra da 

amendoeira. Em seguida, o comerciante Orías e sua vendinha onde é proibida a venda de 

bebidas alcoólicas ou de cigarros porque, além de sua religião não permitir, não venderia 

nem se não tivesse religião por respeito à presença de um templo evangélico às portas de 

seu estabelecimento. Ou mesmo a senhora que em meio aos varais de roupas penduradas 

em seu quintal, interpelada nos seus afazeres domésticos com a vassoura a descansar sobre 

seu colo, fala do milagre da cura da lepra, tão marcante e viva na memória local:  

  

 Anísia: Depois que entrou o Evangelho, até a enfermidade deste lugar foi curada! Esse 

lugar era um lugar doente [ênfase]. Era...  Posso até falar: malfético [sua fala transparecia 

um certo “tabu” relativo à ocorrência da lepra no passado]. Mas aí, o Senhor curou este 

lugar... Este lugar foi um lugar abençoado por Deus!  

Voz em Off: São pessoas como dona Anísia e seu Orías que compõem o rebanho do pastor 

Sales. Gente que na sua simplicidade, vê na rigidez desta igreja uma rede de proteção para 

o seu dia-a-dia.    

  

 “Pessoas como dona Anísia e seu Orías”, que, na sua “simplicidade” crêem nas 

incríveis crenças em milagres ou numa divisão clara do mundo entre o que é “certo” e “não 

é certo”; ou que, senão pela “simplicidade” de seu medíocre potencial intelectual, não têm 

outra escolha senão ser crente e entregar-se às proibições necessárias para obter a segurança 

da comunidade. A imagem que emerge ao som destas palavras é a de um pescador e o 

manejo de sua faca na costura da rede, cena bastante comum na praia de Provetá. Ele, 

olhando para a região do Canto Brabo e sinalizando com as mãos um “lá”, habitado por 

“eles”, pessoas diferentes de “nós”, diz-nos:  
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 “O projeto moderno prometia libertar o indivíduo da identidade herdada. Não tomou, porém, uma firme 

posição contra a identidade como tal, contra ter uma identidade, mesmo uma sólida, exuberante e imutável 

identidade. Só transformou a identidade, que era questão de atribuição, em realização – fazendo dela, assim, 

uma tarefa individual e de responsabilidade do indivíduo.” Bauman, Zygmunt. O mal-estar da pós-

modernidade. Rio de Janeiro, 1998. p.30. 
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Moisés Ferreira: “Nós não usamos os hábitos que quem não são crente tem, certo? Nós 

somos pessoas diferentes. O nosso ritmo de crentes, não são...  Não temos o mesmo ritmo 

deles, alá... [dizia, sinalizando a direção do Canto Brabo].” 

Voz em Off: Numa comunidade onde 90% são crentes, sobra pouco espaço para quem 

nunca foi ou saiu da Igreja. É o caso aqui do Canto Brabo, onde se chega atravessando 

esse rio aqui, que é um ponto de encontro. Na verdade, o divisor de águas desta sociedade.  

 

Há um claro tom de denúncia no discurso da repórter. Neste outro lado, “um lugar 

de resistência para quem não suporta o rigor das leis da Igreja”, pode-se ouvir ou tocar 

qualquer música. Sob o som da sanfona, proibida do outro lado do rio
21

, somos informados 

que ali pode-se cortar o cabelo na casa da “Salete”, apresentada como uma espécie de 

protagonista deste espaço: “a responsável por isso é Salete, nascida e criada em Provetá 

mas que nunca foi da Igreja”. O “ponto de encontro” a que se refere a reportagem é o 

entorno da casa de Salete, àquele momento um bar oficioso e hoje um bar oficial
22

. Ali, 

como ainda hoje, às margens da fronteira simbólica traçada pelo rio, homens e mulheres 

“desviados” experimentam a tão prezada liberdade: bebiam, fumavam, dançavam e 

cantavam músicas àquele momentos censuradas noutros espaços. As imagens e a voz em 

off sugerem-nos um lugar, enfim, onde a liberdade pode encontrar algum refúgio neste 

“outro mundo”.  

A narrativa parece privilegiar ainda mais a tensão entre liberdade e segurança ao 

explorar a relação entre “crentes” e “desviados” quando migra o foco da câmera para o 

lampião de onde emana a iluminação do Canto Brabo: “Coincidência ou não, todos os 

crentes daqui tem luz elétrica. A luz só não chega para o mundo das trevas”, sugere a 

repórter. Retornamos ao espaço das censuras e do tom imperativo do pastor, com imagens 

do gerador da Igreja e explicações em torno da incapacidade de se fornecer luz a todos. O 
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 O forró que tocavam, àquele momento uma “melodia” condenável, um tipo de música considerada 

imprópria não pelo conteúdo de suas letras mas pelo conteúdo melódico propriamente dito, é hoje um dos 

ritmos mais populares na música gospel que ecoa nas ruas de Provetá, emanando tanto dos auto-falantes da 

Igreja quanto dos aparelhos de som das casas. Para este interessante processo de associação entre ritmos e 

melodias “seculares” a “letras espirituais” na música gospel, cf Doulghie (2004).   
22

 Espaço estigmatizado a que havia aludido no III Capítulo, marcado na memória local como cenário da 

longínqua e extinta lepra e seu “lugar doente”. Adjacente ao bar de Salete, há a pousada e o bar de Dona 

Áurea, espaços ainda bastante freqüentados pelos mesmos protagonistas de outrora: os “desviados”. 
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gerador, doado por um membro da Pró-Pescar
23

, era administrado pela Igreja e funcionava 

como uma espécie de gerador público, fornecendo energia para os arredores que 

circunscreviam a Igreja e a centralidade do espaço público. Nesse sentido, a “rede” de 

benefícios acionada pelo pertencimento à comunidade evangélica era vista como injustiça, 

enquanto os acordos através dos quais se definiam as regras para o pertencimento eram 

vistos como ameaças ao direito à liberdade de escolher a própria trajetória identitária.  

 Após testemunharmos uma tentativa mal sucedida de um surfista pedindo carona em 

um barco para ir à Provetá, já que “todos os barcos são de evangélicos”, como nos diz a 

repórter, somos transportados para a praça de Provetá e aos trechos de edição onde ouvimos 

o Pastor Sales discursar em torno da relação que os moradores da vila mantém com o outro: 

 

Pastor Sales: Isso é coisa do Diabo. Ninguém fica no Cais de Angra. 

Repórter: Mas o rapaz ficou, agora quando nós viemos.  

Pastor Sales: Ficou... Ninguém fica. (corte) Isso é coisa do Diabo, no Carnaval tinha mais 

de 4 mil pessoas aqui! Ninguém pode impedir! (corte) Mentiroso, isso é um filho do Diabo, 

que diz essas coisas para confundir, a comunidade evangélica aqui! [o pastor aponta para a 

Igreja] Certo?  

Voz em Off: Sales é categórico. Tudo que é proibido é porque está na Bíblia Sagrada [A 

câmera projeta um imenso zoom sobre seu bigode e sua postura pouco amistosa], caso 

contrário, é coisa do Diabo. 

Pastor Sales: Olha filha... A luz aqui, a luz aqui é de um motor que o Governo deu pra nós, 

tá lá ó, tá lá. Aliás não foi o governo, foi a “Pró-Pescar”, companhia de pesca que deu pra 

nós. Tá lá. É por isso que nós estamos brigando para que o Governo nos dê luz aqui 

permanente. Então, essa luz que nós temos aqui não dá para atender a necessidade da ... [o 

pastor sinaliza com as mãos em direção ao Canto Brabo] da comunidade [diz com cuidado 

a palavra, que ele hesitou e escolheu com cuidado]. Por isso alguns têm, outros não, e a 

Igreja tem. (corte) Nós aqui não desejamos que as nossas moças cortem cabelo, porque o 

cabelo deve ser usado como véu natural para as mulheres. (corte) É por isso que das nossas 

mulheres, das nossas meninas aqui ninguém ... é ... Ninguém toma banho despida aí, 
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 Cooperativa da pesca, durante muito tempo uma instância importante no gerenciamento da atividades da 

comunidade de Provetá. 
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porque quem toma banho de biquíni está despida! O corpo está exposto, completamente 

exposto à cobiça e toda sorte de variedade mundana [ênfase na palavra mundana]. (corte) A 

música é mundana, cada um escuta o que... Mas os crente aqui não usam. (corte)  

 

 Neste ponto, Sales não está mais só na praça, dirigindo suas palavras apenas à 

câmera: está numa roda de fiéis que foram acumulando-se à sua volta à medida que a 

entrevista transformou-se numa grande narrativa sobre o que significa ser crente em 

Provetá: “Acompanhar o mundo não. Acompanhar o que nós, o que a Bíblia Sagrada exige 

de nós que queremos ser santo. Porque esse mundo passa tá minha querida, agora tudo que 

você está vendo com os seus olhos vai ficar por aqui. (corte) A vida eterna só se adquire 

com Jesus Cristo no coração. Do contrário, negativo [palmas entusiasmadas dos fiéis]”. 

 “O mundo”, diz-nos o pastor, “passa”. O que o apresentador Ronaldo Rosas designa 

como “Nosso Tempo”, alegorizado nas clássicas imagens do progresso (astronautas, 

fábricas e foguetes), a “Civilização” que progride linearmente no curso de sua evolução – 

onde a religião, diga-se de passagem, é apenas um resíduo de passado a ser 

progressivamente superado –, “passa”. “Nós”, habitantes distintos desse mundo à parte que 

é a comunidade de crentes e que queremos ser santos, não precisamos e não queremos a 

“variedade de coisas mundanas”, efêmeras, alegorizadas naquilo que a mídia eletrônica de 

massa teria a ofertar.  

 Nestas palavras, Sales reificava a perspectiva idealizada em torno da comunidade 

enquanto “ilhas” culturais, corpos sociais “isolados” do “mundo”, perspectiva que parece 

estar presente em Robert Redfield
24

, quando este definira por vez a medida em que a 

comunidade é fiel à sua natureza: na medida em que é distinta de outros agrupamentos 

humanos (onde é claro como a água quem é e quem não é um de nós); pequena (a ponto de 

estar visível a todos os seus membros) e auto-suficiente (o isolamento em relação a eles, ao 

mundano tal como expresso por Sales, é de algum modo nutrido pela pesca). Zygmunt 

Bauman argumentará que, a “remota unidade da ‘pequena comunidade’ de Redfield 

depende do bloqueio dos canais de comunicação com o resto do mundo habitado”
25

, da sua 

capacidade de não embaçar as fronteiras entre “nós” e “eles”. “Nós”, diz-nos Sales, 
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 Redfield, Robert. The Little Community and Peasant Society and Culture. (Chicago: University of Chicago 

Press, 1971), p.4. 
25

 Bauman, Zygmunt. Comunidade., 2003, p. 18. 
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queremos ser santos. Somos diferentes daqueles que vivenciam as coisas mundanas: não 

queremos acompanhar o mundo e sua evolução, queremos alcançar a santidade numa vida 

eterna e perfeita, ao lado de Jesus. “Cinema, teatro, e outras coisas mais”, “coisas 

mundanas”, como o Pastor as chama, só podem ser ameaças do Diabo para subverter a 

nossa trajetória, “nós” que somos habitantes de um lugar sagrado que Deus escolheu para 

ele. “Nós” que não queremos as novidades e “evoluções” mundanas, quaisquer que sejam: 

queremos distância delas, para que possamos cultivar uma vida eterna num espaço 

“isolado” pelas bênçãos divinas.  

A forma como a reportagem se encerra não poderia ser mais transparente no que diz 

respeito ao conteúdo de sua narrativa: deixamos Sales e seu fanático rebanho de pessoas 

simples para observarmos os jovens, talvez promessas de um futuro mundo mais “livre”. 

Numa roda de violão na praia, os jovens cantam Raúl Seixas: “Viva, viva, viva a sociedade 

alternativa!”.  Ao som de cada verso da música, somos apresentados a imagens sugestivas. 

“Se eu quero e você quer; tomar banho de chapéu...” e  neste ponto, uma moça de chapéu, 

aparentemente da Igreja, anda sobre a praia e olha com certa hostilidade para a roda de 

violão. “Ou esperar Papai Noel...” e retornamos à imagem de Sales e seu esperançoso 

rebanho na praça. “Ou discutir Carlos Jardel...” e um homem tocando sanfona no Canto 

Brabo emerge na tela. “Então vá! Faça o que tu queres pois é tudo na lei, na lei...”: neste 

verso tão expressivo, vemos as imagens do menino crente assistindo de longe ao futebol 

dos desviados; os jovens e seu carteado na rua; a menina e sua franja sendo cortada por 

Salete no Canto Brabo. E é sob a associação entre o discurso da liberdade de escolha, 

paradigmaticamente presente na música de Raúl Seixas, que despedimo-nos de Provetá e 

das imagens da censura: meninos e meninas que não vêem televisão, não vão ao cinema, 

não namoram, não ouvem música, não cortam o cabelo e não seguem a moda. “Gente de 

outro mundo”, que numa fortaleza evangélica sitiada, mantém-se alheia à modernidade e ao 

infindável universo de escolhas que ela teria a oferecer-lhes. Não era de se estranhar que 

um tal retrato de Provetá no circuito midiático, fundamentalmente na era Sales, tenha sido 

interpretado como alguma coisa ligada às forças do mal e seu poder de dissimulação sobre 

uma compreensão verdadeira da comunidade. 
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Capítulo V – “Isso é coisa do demônio”: João Maia e a mídia eletrônica de 

massa na era Salles 

“O Pastor Salles era o Saddam daqui.” 

Newton Martins Cardoso
26

 

 

 Pode-se dizer que são poucos os moradores e transeuntes de Provetá que nunca 

depararam-se com o espectro de Manoel Clementino Gonçalves, o “Pastor Sales”, na 

memória local. Seus interditos aos trajes de banho “impróprios” – alguns moradores 

fizeram alusão a um antigo cartaz disposto no centro da praça de Provetá onde se dizia ser 

proibido o uso de sungas ou biquínis – e ao futebol são alguns dos mais conhecidos, 

embora a lista de práticas censuráveis possa estender-se por mais algumas páginas. Seu 

neto Magnum, relatou-nos um episódio interessante: 

 

“Teve uma vez que aqui no Provetá estava acontecendo um desses congressos, você 

sabe né, quando vem esse pessoal todo de outras igrejas e tal. Aí teve uma hora que 

estava todo mundo na praça assim, a praça cheia pra caramba né, e ele pegou o 

microfone pra falar com o pessoal. Ele começou a falar, falou umas duas ou três 

frases e parou, cara ele tava muito puto, e começou a brigar: “Quem é que está me 

respondendo aqui?! Que palhaçada é essa! Quem é que está me imitando aqui?!”. 

Aí veio o rapaz do som e disse pra ele: “Não seu Pastor, não tem ninguém imitando 

o senhor não. Isso é o eco do som, é assim mesmo”. ” 

 

 Há muitos episódios de teor parecido com este que foram-nos relatados por diversas 

pessoas. O “Pastor Paulo”, atual pastor da Assembléia de Deus em Provetá, tinha-lhe como 

um pai: “Ele era um homem muito bondoso, muito carinhosos com as pessoas sabe? Ele 

falava com todo mundo, todo mundo gostava dele mas, quando tinha que brigar, aí ele 

brigava mesmo.” Gustavo, atual presbítero da igreja, também deu-nos seu testemunho sobre 

a severidade do pastor:  
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 Newton é morador de Proveta e assistente de direção do colégio municipal Pedro Soares, em Provetá. 
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“Ele era um sujeito muito bom, mas era aquele tipo de pescador bem bronco 

mesmo sabe? Se aparecesse alguém aqui na praça de sunga ou de biquíni, ah! Ele 

ia na hora pro auto-falante e gritava: ‘Esse é um lugar de respeito! Eu exijo 

respeito neste lugar! Você que está usando trajes indecentes, tenha respeito e 

coloque suas roupas! Esta é uma vila de crentes!’. Quando chegava barco de 

Angra assim, época de verão onde vinham turistas e tal, ele ia até o cais esperar o 

barco, e quando os turistas saíam ele dizia: ‘Olha, esta é uma vila de evangélicos. 

O nosso costume aqui é tomar banho de roupa, e se vocês quiserem ficar por aqui e 

tomar banho vocês tem que respeitar esse costume. Agora se vocês não quiserem 

podem dar a volta entrar no barco e ir embora’”. E continuou: “E você pensa que 

alguém peitava ele? Era impressionante, todo mundo respeitava. Se o cara 

estivesse assim fumando um cigarro e ele estivesse passando assim, meu Deus, o 

sujeito escondia, fazia de tudo, até engolia pra ele não ver.” 

 

Dos interditos do Pastor, um dos mais recorrentemente mencionados é o em relação 

à televisão. São igualmente lugares comuns os comentários sobre “a guerra” que teria sido 

travada no passado entre Sales e um famoso forasteiro no local: João Maia. 

Ouvi pela primeira vez o nome de João Maia através de Eduardo, um mergulhador 

que vive da pesca submarina em Provetá: “A antena parabólica chegou aqui por volta de 

1990. O primeiro cara a ter televisão, quer dizer, a ter antena parabólica aqui foi o João 

Maia, um cara lá do Rio, mergulhador. Até hoje ele ainda mergulha para caramba, tem 80 

anos. Algumas pessoas iam ver televisão casa dele, mas ele não era lá muito simpático 

não...”.  

Foi há 24 anos atrás, no ano de 1982 que João Maia, ex-agente da polícia federal e 

pescador submarino profissional, aportou pela primeira vez em Provetá. Seu discurso 

sugere que, não fosse pela ação de um curioso acaso, Provetá nunca teria conhecido o atual 

“progresso” e “evolução” de que ele tanto orgulha-se de ter sido principal artífice. Ele 

assim narra sua chegada ao local:  

 

“Há 24 anos atrás eu cheguei em Provetá corrido de um temporal do Sudoeste. 

Vinha do Rio pra pescar na Ilha Grande, estava aqui já na parte Sul quando caiu o 
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vento. Caiu o vento, e tal e tal e tal e vento, anoiteceu, já tava anoitecendo, num 

dava pra romper pra Angra. Então, eu tinha acabado de virar a ponta dos Meros, 

um desespero total, o mar... E nisso, olhei pra esse lado de cá, uma escuridão total 

né, não tinha luz nessa época, via algumas luzinhas de lampião. Então, falei com 

meu filho, disse: ‘puxa. Tem alguma embarcação alguma coisa, vamos tentar 

abrigo, por que aqui, ou mal ou ruim tem sempre um pequeno abrigo’. Mas a 

lancha já em ... em estado de naufrágio. Quando eu cheguei bem próximo aqui à 

praia vi uns dois ou três barquinhos...não, três barquinhos, barquinhos pequenos. 

Aí vi que tinha pescador. Peguei a lanterna, joguei a lanterna assim, me segurei no 

barco, joguei um cabo e aí fomos socorridos. Fomos socorridos e então passei 

aquela noite, tira água daqui, dali, eles me ajudaram e nos trouxeram pra terra. 

Amanheceu, passou o vento, eles me trouxeram pra terra, fui recebido igual um 

rei... Ainda era do tempo do Pastor Salles.” 

 

 João Maia falava-nos de um paraíso: um lugar “lindo lindo lindo, esse lugar não 

existe. Lindo, porém selvagem, totalmente selvagem. Um povo humilde, pescadores 

[palavra com ênfase], carentes, pobreza total. Mas o lugar... O camarada carioca, nascido 

no Rio, Copacabana nascido e criado, via aquilo e disse puxa... Mina do Rei Salomão.” O 

povo que habitava-lhe era acometido de uma imensa pobreza, “carente”, como ele 

costumava dizer. No quadro simbólico delineado em seu discurso, o clássico retrato do 

outro em sua imensa pobreza e anacronia (em relação a uma concepção de um tempo linear 

e evolutivo), sua cultura rarefeita de incríveis crenças e seu habitat inexplorado pela 

civilização: “O lugar não tinha nada. Comunicação zero. Rádio, televisão, gravador, os 

caras não tinham nada”.  

João Maia encantou-se com a porção de terras que hoje abriga sua pousada e 

pequeno sítio, do outro lado da barra que delimita o espaço “oficial” de Provetá
27

. Os “dois 

velhinhos” que lhe venderam o terreno, segundo conta, deram 10 % do valor da venda que 

inicialmente era “5 milhões” (moeda corrente aproximadamente em 1982) e acabou 

concretizando-se em “10 milhões”: “O Pastor levou 10%. Porque aqui é assim: tudo, mas 
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porção central que circunscreve a Igreja e sua praça, centro do espaço público. As habitações tanto da região 

da “Costeira”, “Morro do Céu” ou “Cafundó” são consideradas irregulares.     
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tudo tudo que você faz é 10 % pra igreja. O camarada sai, pega o barco e pesca 100 R$ de 

peixe, 10 é da igreja. Todo mundo dá. O único que não dá aqui sou eu por que quem não 

der vai pro inferno...”. O “rei”, fascinado com o exotismo “rústico” e “selvagem” do lugar, 

resolveu comprar o grande terreno junto ao Morro do Céu e ali erguer futuramente o que 

seria considerado por muitos como um templo de adoração ao “maligno”.  

 João Maia gostava do lugar. Sentia-se verdadeiramente como o “Rei nas Minas de 

Salomão”, trazendo as notícias das guerras que se desenrolavam mundo afora, os episódios 

políticos que reverberavam nos telejornais, o andamento dos campeonatos de futebol. 

Gustavo, pescador submarino e morador de Provetá que acompanhava-nos na entrevista, 

contara-nos o quanto “Seu João ensinava os pescadores” a obterem maior rendimento com 

seu pescado, ajudando-os a limpar e armazenar os peixes de maneira mais eficiente; a lidar 

com questões de interesse público através de uma ótica liberal, centrada na relação do 

indivíduo com o Estado: “Eu luto muito pelo progresso desse lugar. Rapaz, o que eu já 

orientei esses caras aí com lutas na justiça, com esses problemas aqui de saneamento 

básico, ih... Eu vejo crianças brincando aí nessas valas, eu filmo e mando pra imprensa. 

Olha, pelo menos 50% ou mais da cultura daqui sou eu é que trago.”, dizia-nos João.  

Com o capital simbólico
28

 que acreditava trazer de seu nobre berço em Copacabana, 

João Maia via uma espécie de altruísmo civilizatório em sua empresa para retirar Provetá 

de sua ausência de comunicação com o mundo: sua anacronia, seu ilhamento de 

modernidade. Era-lhe de alguma maneira um dever construir as pontes do esclarecimento, 

levar as luzes refletidas de seu etnocentrismo à escuridão evangélica. “Bom, aí, fui vindo 

com mais freqüência, eu gostava do lugar. Um povo humilde, eu vinha bastante. Eu ía até à 

Igreja!”, exclamava. “O povo realmente, eram evangélicos” dizia, referindo-se ao que ele 

considerava como a “farsa” evangélica atual de “alcoólatras”, “estupradores”, e “crentes-

do-rabo-quente”.  

E foi numa de suas idas aos cultos, mais precisamente, em um culto de domingo 

(culto público, de maior freqüência e intensidade emocional), que contava com a presença 

de pastores de outras regiões do Brasil por conta de um congresso que lá realizava-se, que 
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 O poder de se fazer reconhecido, de dotar de valor a sua posição e a expressão simbólica a ela relativa: sob 
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percebida e reconhecida como legítima das diferentes espécies de capital.”, em O Poder Simbólico “Espaço 

Social e Gênese das Classes Sociais”, (pgs 134 e 135). 
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um episódio marcaria definitivamente a relação de João Maia com os moradores de 

Provetá. Ele assim conta o ocorrido: 

 

“Nisso eu tô dentro da igreja e... Há, não tinha nada, não tinha rádio, eletricidade, 

televisão, não tinha nada. O único que trazia a comunicação aqui era eu... Cinco 

anos depois eu tô na Igreja, um pastor do Rio Grande do Sul, de fora, tô lá porque 

eu ía né [interrompeu a narrativa, com uma espécie de embaraço diante da sua 

passada freqüência em um espaço que parecia opor-se simbolicamente a posição de 

um homem racional e esclarecido construído em seu discurso]. E aí o pastor vira e 

diz assim: “Vocês, aqui não tem comunicação, não tem jornal não tem isso, não 

tem rádio, porque é que vocês não botam aqui uma... uma... porque é que vocês não 

botam aqui uma televisão?”. Aí, o pastor Salles que era o cacique da época 

levantou e disse: “Não, aqui Deus não deixa entrar a televisão. A televisão aqui 

não pega por que Deus não deixa entrar a imagem da televisão”. Eu estou lá né, no 

auditório
29

. Aí realmente aquilo me estremeceu. Eu levantei e falei: “Ôh seu pastor 

com licença, eu sou um moço de cidade. Eu venho aqui por que eu gosto agora...”, 

as pessoas, tinha mais de umas 150 pessoas assim, “...o senhor não pode dizer uma 

coisa dessas porque hoje já existe a parabólica”, naquela época né você imagina, 

muito raro. Foi há quase vinte anos. “Se eu botar a parabólica vai pegar, não é que 

Deus não...”. Porra, ali eu arrumei uma guerra, já sou o demônio ali dentro [João 

gesticulava corporalmente encenando a fúria com que o pastor reagiu ao desafio da 

autoridade de seu discurso.] . Você pode ver por que isso aí tudo que eu estou 

dando tem publicado, saiu no jornal, na Manchete, Globo, foi filmado e isso tudo 

foi ao ar durante muito tempo. Olha rapaz foi uma guerra, uma guerra. Olha, mas 

o cara ficou irado, e ali ele disse “Então tenta botar! Tenta botar a parabólica pra 

tu ver o castigo, tenta!”, e eu fiquei indignado, saí, né, saí... Segunda-feira eu fui 

pro Rio. Quinta-Feira tinha uma parabólica aqui.” 

 

                                                 
29

 “Palco” e “auditório” são termos bem freqüentemente utilizados para designar o púlpito e o espaço de 

assentos da Igreja, o que incita-nos a refletir sobre as dimensões performáticas e espetaculares do fenômeno 

religioso nas religiões pentecostais. 
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 João Maia chegou em Provetá com os técnicos para instalar a antena. Assustaram-

lhe bastante as primeiras tentativas mal-sucedidas dos técnicos à busca de um sinal: “Olha, 

no início eu tremi. Os caras viraram pra mim e diziam que não tinha sinal, que não pegava, 

mas eu dizia comigo não pega por causa do morro, não é por que Deus não quer, mas, 

fiquei preocupado. Mas naquele tempo você vê... Até você se eu te perguntar assim onde é 

o Norte você, é um moço esclarecido sabe que o Norte é pra lá mas aí os caras achavam 

Norte pra cá, pra lá...”. Sua preocupação orbitava em torno da possibilidade de não ser 

capaz de demonstrar, através dos limitados recursos tecnológicos de que dispunha àquele 

momento, o triunfo da Razão sobre o mito da televisão no discurso de Sales. Desmistificar 

a relação com a televisão era conduzir aqueles “humildes pescadores” a uma relação com o 

mundo que ele acreditava ser libertadora: libertos dos grilhões aprisionadores de sua visão 

de mundo “ignorante” – visto que atravessada por uma perspectiva religiosa onde bem e 

mal eram seccionados essencialmente através de um recorte entre os conteúdos culturais 

“de dentro” e os “de fora”: entre aquilo que aflora do interior da vida comunitária e sua 

idiossincrasia cultural, e as influências externas, fontes potenciais de subversão daquele 

modus vivendi,  alegorizadas nos meios de comunicação de massas e nos turistas e seus 

hábitos condenáveis – aqueles homens e mulheres poderiam “evoluir” e quem sabe, 

acompanhar as notícias de guerra que ele tanto preza: “Minha briga não era com Deus, era 

mostrar pra eles que aquilo era uma ignorância”.  

Mas João estava disposto a fazer o que fosse preciso para realizar o triunfo do 

esclarecimento sobre a crença: na primeira sugestão de um dos técnicos, que dizia haver 

alguma chance de encontrar um sinal em uma região de seu terreno com várias árvores, 

João não hesitou nem um minuto em mandar derrubar tudo o que fosse preciso para 

conseguir seu objetivo: “Derruba! Corta! Derruba tudo, eu só quero ver se pega!”, dizia-

nos. Um dos técnicos, andando de bote pela barra, encontrou um ponto muito bem 

localizado para a recepção do sinal, porém, pessimamente localizado para a construção de 

uma antena: “Vamos dar um jeito. A gente bota um monte de pedra aí, dá um jeito, nem 

que eu tenha que construir uma estátua da liberdade aqui pra pegar esse sinal, eu só quero 

ver se pega. (...) Até que uma hora o cara tava andando por ali, olha, mas o sinal entrou 

assim limpo!”.  
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Deliciando-se com o sabor do triunfo do esclarecimento, João dirigiu-se à praça, 

coração do espaço público, para notificar publicamente a vitória das luzes sobre a 

ignorância: “Olha, quando eu instalei essa antena, que entrou o sinal... Já trouxe televisão e 

tudo, que bateu aí um espelho [imagem nítida]... meu Deus do Céu! Cheguei na vila, aí eu 

desafiei mesmo disse: ‘Olha aqui, vocês falaram que Deus não deixa entrar a televisão, 

então vão na minha casa pra ver, a televisão tá ligada...’. Na mesma hora eles me taxaram 

como o Demônio: ‘é o Demônio, Satanás!’ A notícia logo explodiu igual a uma bomba... Aí 

eu fui lá falar com o ‘Jim Jones’, o pastor Sales né. Olha, mas ele fez verdadeiros discursos, 

dizendo que aqui tinha o Satanás, que era o homem do Diabo, que aquilo tudo era coisa do 

Satã... Que Deus ia dar um castigo...”.  

Alguns curiosos, meio “assombrados”, como dizia João, foram à sua casa para 

presenciar o extraordinário fenômeno da caixa colorida e sua sucessão infatigável de 

imagens e histórias, fascínio diante do objeto mágico que operava de uma forma no mínimo 

mística: uma “antena parabólica”, palavras inauditas para muitos, rompiam as barreiras 

simbólicas de uma “ilha” e sua comunidade de crentes incomunicável, finita, fechada em si 

mesma, inacessível ao desconhecido universo midiático e sua miríade de imagens, 

narrativas e conteúdos culturais.  

Nas semanas que se seguiram ao grande evento, alguns espreitavam nas sombras e 

em silêncio os arredores da casa de João Maia. “Seu João, seu João...” sussurravam, e 

pediam silêncio e discrição com as mãos quando João perguntava quem chamava-lhe. As 

profecias não tardaram à medida que chegavam aos ouvidos do pastor as cada vez mais 

recorrentes infrações de alguns membros de seu rebanho. João Maia assim as cita: 

 

“Eles vinham pra cá escondido à noite, sem o pastor saber, ‘Seu João’, eu olhava 

assim o cara tava ‘shshshsh’. Bem, quando o pastor soube que as pessoas estavam 

vindo aqui, começou a falar um monte de asneira: que alguém principalmente 

mulher, que viesse aqui ver televisão, o maligno, o maligno, ía entrar no útero e 

gerar o Satanás (...). Pois bem, quando ele viu que as pessoas já estavam vindo era 

uma romaria aqui, mas aí ele já não tava segurando as pessoas, mas uma romaria! 

Ele disse meu Deus do céu, vou perder meu rebanho... O quê que aconteceu: ele fez 

um comício naquela praça, inclusive eu tinha um funcionário de confiança, que ele 
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conseguiu virar a cabeça dele, o cara conseguiu virar a cabeça dele e ele começou 

a achar que eu era o Demônio também. Mas fazia discursos dizendo que aqui era o 

maligno, o Satanás, então eu fui taxado como o Satanás...” 

 

Não é de se estranhar que aquele que vem de fora, com seus desconhecidos hábitos 

e crenças e com elas ameaça macular a ordem ali estabelecida, seja imediatamente 

identificado como alguém a serviço das forças do mal. E assim, por cerca de um mês, João 

Maia foi o único morador de Provetá a estampar o que ele orgulhosamente considerava a 

marca de sua inserção na modernidade e que outros interpretavam como signo de sua 

aliança com forças malignas. 

O Pastor então adoece, segundo o entrevistado nos conta, cerca de um mês após a 

declaração oficial “da guerra” entre os dois. Em sua versão da história, nosso interlocutor 

concede-nos com números os termos de sua vingança: “Então esse pastor adoece... Ele era 

da Ilha Bela então ele vai pra Ilha Bela. Em um mês [enfático], em um mês, entraram assim 

umas 50 parabólicas. Então a minha vingança: ele tá lá, o próprio filho a filha, umas 50, 

você vai vendo hein... Bem, então eu andava pela vila via aquele monte de antena disse ‘ué 

mas o demônio passou pra vila? Já começou a virar um paliteiro... Nessa altura, nego já 

vendo novela e tudo, a igreja tinha aqui uns, vamos dizer, 200 caiu pra 100
30

. Aí, sabe 

como é que é... Bom, isso aí vamos botar, uns quatro a cinco meses. Quando ele chegou 

aqui já tinha um paliteiro dumas 50. Umas 50. Quando ele viu aquilo... Olha, ele foi no 

culto e detonou: que quem ficasse com a antena o demônio levaria um filho de cada... Igual 

a o... o... quando o cara mandou o capanga captar todas as crianças no Egito. Então que 

quem ficasse com a parabólica pagaria o castigo... Olha, mas ele incutiu duma maneira, 

duma maneira [enfático], que foi um tal de nego tirar a parabólica, um tira o outro não tira, 

mas eu ‘mas não acredita nisso pelo amor de Deus, isso é uma ignorância!’. Mas aí 

realmente houve uma guerra né... E eu passei a ser o demônio aqui, passei a ser o demônio. 

                                                 
30

 Nesta época a que se refere João Maia, aproximadamente em 1987, só havia um gerador em Provetá: o 

gerador administrado pela Igreja, que era de fato um gerador público, que dava acesso à energia para quase 

todas as casas da vila. Entretanto, o gerador só era acionado na parte do fim da tarde para a noite, horário 

onde a igreja inicia seus preparativos para o culto e onde se iniciam na televisão as novelas e demais 

programações de horário nobre. Ouvimos diversas histórias que serão melhor exploradas em aproximações 

ulteriores, de um determinado momento (relativamente próximo a este narrado por João Maia) onde a 

freqüência aos cultos passou a diminuir bastante, e que muitos pastores faziam anunciações públicas durante 

os cultos, citando as famílias que estavam deixando de freqüentar o espaço sagrado para verem televisão.  
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Só que aí quando a Guerra das Malvinas tava o pau comendo, eles ‘ É o fim do mundo 

irmãos! O fim do mundo!’. Olha, deu uma coisa, uma febre aqui que os caras, quem tinha 

gravador arranca fita joga fora, vídeo, antena, tudo tudo, rádio, você só via fita quebrada, 

um monte de aparelho jogado por aí.”. “Todos aparelhos eletrônicos?”, perguntei, e João 

confirmou. A mídia eletrônica de massa precisaria ser sacrificada para a salvação de todos 

no dia do juízo final.  

João Maia foi o único a privar do sacrifício sua antena, televisão, rádio e vídeos de 

última geração que ele tanto orgulhava-se de mostrar a todos. “Isso aí é uma briguinha pra 

dois meses, quando entrarem as forças de ocupação... mas não adianta, ‘é o fim do 

mundo...’”, ironizava. E quando esboçava-se reerguer um equilíbrio perdido, quando a 

força das palavras de Sales se expressavam em vídeos, fitas e aparelhos eletrônicos 

quebrados e jogados no lixo, o pastor adoece seriamente e retorna à Ilha Bela. A força de 

suas palavras ásperas, da fiscalização de seu olhar vigilante sobre as casas e seus signos de 

modernidade – emblemas de aliança com forças malignas –, ausentara-se mais uma vez. No 

vazio que deixara pairar sobre a vila, novas antenas voltaram a habitar velhos e novos 

telhados.  

 

“Seis meses depois, tudo de novo. Começou tudo de novo. Própria filha e filho, 

virou um paliteiro aí já tinha umas 200! Já tinha umas 200 parabólicas, o cara de 

Angra vendeu parabólica como nunca. Rádio, gravador, aí eu trazia fita né... Aí eu 

botei pra quebrar mesmo. Até filme pornô, eu passei... Os caras ‘aaaahhhhh!’ , 

botei pra quebrar mesmo, botei pra quebrar. Não aí eu abri guerra eu falei ‘Satã? 

Ah é? Então vamos lá. Botei pra quebrar mesmo. (...) Conclusão: ele volta, e ainda 

consegue tirar umas 50. Meu mestre foi o último a tirar, o filho adoeceu ele logo 

achou que era o castigo, arrancou tudo. Logo depois ele morre. O pastor faleceu... 

Em quinze dias virou um paliteiro que não há uma casa que não tenha antena 

parabólica aqui. Aí me vinguei: ‘Ué, o Diabo passou então do meu sítio pra vila?’. 

E aí, todo mundo chegou a conclusão de que eu estava certo.”   

 

Segundo a narrativa de João Maia, as percepções locais em torno do evento 

extraordinário vacilavam entre o fascínio diante do inédito objeto e seus sedutores convites 
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ao exercício da imaginação e a repulsa diante do místico homem “de fora”, que, com uma 

postura desafiadora e instrumentos pouco familiares, ameaçava subverter a unidade moral 

daquele espaço finito. Um espaço que o pastor Sales concebia como um paraíso abençoado, 

onde seus eleitos estavam protegidos da cultura “mundana”. Lá onde o tempo não “evolui” 

linearmente ao progressivo encontro com uma verdade científica (“não adianta: evolução 

não entra na cabeça dos caras”, como ele dizia-me), mas que desliza circularmente sobre si 

mesmo, perfeitamente cíclico. No paraíso, o tempo só pode ser cíclico: as mudanças são 

sempre mal-vindas quando se acredita ter alcançado a perfeição. 

Interessante percebermos o conteúdo mítico presente na forma através da qual João 

Maia narra sua chegada na vila de Provetá: movido por um curioso acaso (uma tempestade 

quase catastrófica), o “moço de cidade” chega a um paraíso inexplorado pela civilização. 

Em seu discurso, sua presença na vila parece provocar uma ruptura de teor análogo àquela 

referida no mito de Dioclécio e Helena, tendo nos destinos destas rupturas suas distinções 

substanciais: um “nada”, um povo “simples”, “carente”, teve a felicidade de encontrar no 

seu caminho o homem que lhes trouxe “50 %” a mais de “cultura” através da televisão, do 

vídeo-cassete, do som; o homem que contribuiu para “desencantar” um mundo obscuro 

ditado pelas regras ignorantes de Sales, que pode “evoluir” e caminhar nos trilhos do 

esclarecimento graças à entrada da mídia eletrônica de massa.  

A despeito de seu evidente empenho em sublinhar no seu discurso os feitos que 

conduziram a uma vitória final das suas palavras sobre as de Sales – vitória que ele crê 

manifestar-se no “paliteiro” de antenas parabólicas que caracteriza a vila dos dias de hoje –, 

é muito difícil negar que seu conflito com o Pastor e com a verdade que ele empunhava 

com tanta veemência não produziu sensíveis mudanças nas vidas dos moradores de Provetá 

e na relação destes com o espaço midiático. Este não poderia, de fato, ser indefinidamente 

associado a um universo essencialmente maligno e prejudicial à vida da comunidade.  

Quando refere-se à entrada de Eliseu (indicado por Sales
31

), Maia imediatamente 

fala de política: “Aí entrou o pastor Eliseu. Mas aí já começou vendo política no lugar...”. 

                                                 
31

 Conforme nos relatara o Pastor Paulo, Eliseu Martins, atual Pastor Presidente da sede da Assembléia de 

Deus em Provetá, assumiu seu cargo por indicação de seu tio materno, Pastor Sales. Os membros do 

ministério abdicaram de seu direito à uma votação interna para a eleição de um Pastor Presidente, 

procedimento oficial a ser tomado nos casos de sucessão, e reconheceram a necessidade de satisfazer a 

vontade do líder carismático, a despeito das regras estabelecidas – “está escrito, mas eu vos digo”, conforme 

costumava lembrar Weber.  
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O Pastor Eliseu, atual Pastor Presidente da Sede da Assembléia de Deus de Provetá, não 

deu continuidade à guerra que Sales declarava aos meios, mas parece ter sido, ao contrário, 

engendrado por uma política da aliança com eles, que tem ganhado significativo espaço nas 

igrejas pentecostais ao longo dos anos 90. Assim argumenta com pertinência Patrícia 

Birman: 

 

Este projeto político-religioso [de inserção da igreja na esfera pública e do 

reconhecimento assim almejado por sua comunidade provetaense nesta esfera], 

com efeito, não é da responsabilidade exclusiva da comunidade de Provetá. 

Começou a ser construído ao longo dos anos noventa pelas igrejas pentecostais no 

Brasil que buscam, cada vez mais, seguir o exemplo dado pela igreja Universal que 

transformou a magia dos afro-brasileiros nos cultos de exorcismo e no milagre 

cotidiano da sua difusão em escala global, tendo a televisão e o rádio como os seus 

veículos mais importantes. (BIRMAN, 2005) 

 

O projeto político-religioso advogado por Sales era essencialmente um projeto de 

“isolamento” de um território sagrado e sua idiossincrasia cultural do mundo “profano”, 

suas abomináveis crenças e práticas. A crença na impermeabilidade midiática de Sales 

refletia uma compreensão religiosa do mundo, que como brilhantemente nos elucidara 

Geertz
32

, nunca é “apenas metafísica”, ou apenas “valorativa”. Sales acreditava viver e 

liderar, enquanto um servo de Deus, uma comunidade evangélica ímpar, um lugar sagrado 

que Deus havia abençoado para seus eleitos. Ali, a cumplicidade entre ethos e visão de 

mundo seccionavam o  real entre o bem e o mal: entre aquilo que aflora de dentro da vida 

crente da comunidade e aquilo que se compreende ser exterior a ela, potenciais ameaças à 

sua pureza de influências
33

. Assim o ethos sagrado, a ética e a estética crente deveriam ser 

                                                 
32

 Geertz, Clifford. A interpretação das Culturas. “’Ethos’, Visão de Mundo e a Análise de Símbolos 

Sagrados”, pp. 143 a 159. 
33

 Na saída de um dos cultos em que participamos e fomos anunciados publicamente como “pesquisadores da 

UERJ”, um morador de Provetá me procurou com curiosidade. Desejava saber quais eram nossos objetivos 

enquanto pesquisadores no local. Respondi que interessava-nos a cultura e o modo de vida da comunidade. 

Seu olhar testemunhava aprovação na escolha. Balançou levemente a cabeça e disse: “É, então você 

escolheram muito bem mesmo, porque aqui é um lugar em que você não tem nenhuma influência externa... É 

muito difícil encontrar um lugar assim hoje em dia. Só com os índios mesmo, mas os índios não tem religião, 

então, escolheram bem mesmo.” 



 49 

cosmologicamente protegidas da mídia eletrônica de massa, “coisas do Diabo” que Deus 

não permitiria em seu reino.  

No momento em que posicionara-se abertamente como desafio à autoridade de um 

discurso hegemônico, até então aquiescido, João Maia fez mais do que “declarar guerra” a 

um homem e suas crenças religiosas em torno do caráter maligno da cultura midiática. 

Naquele ponto, uma viga da verdade e da ordem a ela relativa rachou; a crença no caráter 

maligno dos conteúdos midiáticos parece ter sido eclipsada por uma perspectiva que vê no 

espaço midiático uma via de inserção no espaço público, um espaço onde a comunidade 

pode tornar-se visível e real para si mesma e para os outros, projetar-se para o Brasil e o 

Estado, demandar eletricidade, telefone, transporte público e saneamento básico. Um 

espaço ambivalente, de conteúdos plurais, glorificáveis e condenáveis, cujo uso deve ser 

seletivo, orientado pelo líder “religioso” e “comunitário”, o pastor, nas palavras de 

Manoelzinho
34

. Eliseu parece ter ouvido um velho ditado: “Se você não pode vencer seu 

inimigo, alie-se a ele”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Não parece haver nada de condenável contemporaneamente para um pescador crente de Provetá o ato de 

assistir ao telejornal, onde serão dadas as previsões científicas sobre o comportamento da natureza, ou as 

“informações” sobre os eventos políticos através das quais poderá ele imaginar sua nação e sua relação com 

ela, embora um programa como “Zorra Total” seja quase unanimemente repreensível no universo crente. 
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Capítulo VI – Gugu no Provetá, Provetá no Gugu: uma etnografia do evento 

 

“Ele ainda vai voltar...” 

Sônia
35

. 

 

Se há um episódio capaz de expressar de maneira eloqüente as mudanças que vem 

atravessando as relações que os moradores de Provetá mantém com o campo midiático nas 

últimas décadas, assim creio, é a recente presença de Gugu Liberato e sua equipe de 

produção em Provetá e a presença de Provetá em seu programa, o “Domingo Legal” do 

SBT. Gostaria neste capítulo de interpretar estas duas experiências enquanto constitutivas 

de um evento antropológico, onde foi-me possível explorar a relação destes moradores com 

a mídia de um modo prático, para além do discurso (por vezes discordante com a ação).  

 Estava na proa do barco, ainda no meu caminho à Provetá, quando Flávio Brandão 

veio procurar-me. Bastante simpático como de costume, Flávio começou a falar, com 

algum orgulho, dos acontecimentos que ele cria serem relevantes durante minha ausência 

no lugar. Na ordem cronológica da narrativa, em primeiro lugar as valas que haviam sido 

removidas: “Lembra aquelas valas lá? Tiraram tudo, tudo, tudo. Agora tá limpinho, 

limpinho.”. Descreveu-me o acordo que havia sido feito entre a Prefeitura e uma empresa 

terceirizada encarregada dos serviços de água e esgoto, e um grande projeto de saneamento 

básico no local
36

. Provetá não seria mais aquele lugar sujo e cheio de urubus que 

presenciara outrora; tampouco um lugar anônimo, oculto ao foco das luzes do espetáculo: 

“Gugu teve aqui ontem”. Confesso que ouvi o que disse com certa hesitação em acreditar 

que o “Gugu” a que se referia era o Gugu Liberato, até que um dos turistas do barco 

perguntou “Que Gugu?”, para que Flávio, olhando-lhe com uma expressão que misturava  

“obviedade” com orgulho – que de alguma maneira falava do júbilo em presenciar uma 

figura tão ilustre da cena midiática em sua terra – confirmasse: “Ué, o Gugu Liberato” – 

afinal de contas, não era inédita a presença das câmeras e seu olhar sobre aquela 

comunidade tão singular. “Tinha que ver, ficou mais de mil pessoas aí na praia esperando 
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 Sônia é uma senhora crente, moradora de Provetá  (referindo-se à presença de Gugu na vila). 
36

 De todas as demandas que os moradores de Provetá dirigem ao Estado hoje, creio ser aquela pelo 

Saneamento Básico a mais urgente. Este era sem dúvida a prioridade central do ex-candidato à vereador 

“Manoelzinho”. 



 51 

ele. Maria! Era muita gente mesmo, muita gente, uma correria muito grande aí... Mas ficou 

todo mundo esperando ele dar a volta no lugar né, andar pelo lugar né? Maior decepção: ele 

entrou na lancha e foi embora.”. Quando calou, perguntei sobre o conteúdo da reportagem, 

e Flávio deu-me uma resposta interessante: “Eles vieram aí fazer uma reportagem sobre o 

evangélico, essa coisa de tomar banho de mar de roupa.”. Neste ponto, seus ouvintes eram 

moradores e alguns turistas, cujas percepções em torno da vila parecem associar de maneira 

quase ontológica a condição de membro de Provetá com a condição de crente. Ele busca 

dissolver esta imagem, dirigindo a palavra a mim, um outsider que ficava há algum tempo e 

com relativa freqüência em Provetá e não transitava por lá rumo ao Aventureiro: “Mas ele 

sabe pô, você que vem aqui sabe que isso não tem nada haver. Vocês quando vem aqui 

vocês não tomam banho de sunga aí, normal? Aqui é normal, tomar banho de sunga aqui é 

normal. São só 30 % de evangélicos”. As estatísticas sobre a porcentagem de moradores 

crentes em Provetá são lugar comum nas narrativas midiáticas: os números buscam elucidar 

a dimensão de um território precisamente demarcado onde “quase todos” os moradores são 

crentes. Flávio dava sua própria estatística, que fala-nos de alguma maneira sobre o que ele 

crê caracterizar a vila dos dias de hoje: uma não-sinonímia entre pertencer a Provetá e ser 

um crente “isolado do mundo” e do que ele tem a oferecer.    

 Cheguei em Provetá no dia 19/01/2006, um dia depois de Gugu. O espectro de sua 

presença permanecera na vila – deparei-me com ele ainda no mar. As expectativas em torno 

da reportagem que iria ao ar no Domingo Legal permaneceram nas conversas no espaço 

público e privado, nas famílias e na praça. Eram unânimes as decepções em torno da 

brevidade da visita: embora muitos tivessem ido diretamente ao encontro de Gugu e sua 

equipe de reportagem no cais, acompanhando-o na praia em todos os seus passos, a grande 

maioria esperava-lhe no coração do espaço público, nas margens da praia com a rua da 

praça e da Igreja; ali, homens, mulheres e crianças aguardavam Gugu, as câmeras e o 

registro de cada canto de sua vila: “Ficou todo mundo esperando ele ali na praça, o pessoal 

queria que ele conhecesse o lugar né? Quando ele entrou na lancha todo mundo achou que 

ele fosse só pegar uma outra roupa, alguma coisa assim pra depois ele voltar né? Aí ficou 

todo mundo só olhando a lancha indo embora...”, relatou-me Magna, esposa de 

Manoelzinho. 
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  Alguns raros demonstravam certa indignação diante do fenômeno do 

reconhecimento e do culto às celebridades. Principalmente um homem ridicularizava as 

mulheres que abandonavam “o filho pequeno que quer mamar, o almoço no fogão, larga 

tudo só pra ficar ‘ai, ai Gugu, Gugu...’. Ah, pelo amor de Deus!”. Estes eram todavia uma 

reduzida minoria. De fato, até a reportagem ser exibida no Domingo, dia 22/01/2006, havia 

uma certa atmosfera de apreensão diante do que viria a ser demonstrado pelos imprevisíveis 

poderes do registro e da narrativa midiática. Muitos ainda tinham guardadas de forma clara 

em sua memória as imagens e palavras que caracterizaram a vila na reportagem da 

Manchete como uma “ditadura” religiosa, onde a arbitrariedade e ignorância de um pastor 

constroem um espaço sitiado, uma fortaleza isolada no tempo e no espaço em uma ilha 

paradisíaca de uma exótica “gente de outro mundo”. Esta postura cautelosa refletia-se em 

comentários do tipo: “É né, vamos ver o que eles vão mostrar aí dessa vez”, feito por uma 

senhora de seus sessenta anos, ou pelo comentário de Gutemberg, filho de Salete
37

: “O 

povo daqui tá todo animado com o Gugu, mas não sabem que ele vai falar mal do lugar. 

Vai vir falar que o pastor manda em tudo, essas coisas”. 

 O relato etnográfico realizado por Eduardo Pereira
38

 sobre a chegada de Gugu dá-

nos uma boa idéia sobre o caráter extraordinário do acontecimento: 

 

O comentário geral na vila  do Provetá era a promessa da chegada do Gugu no dia 

seguinte. Naurinho dizia: “Eu vou lá pedir um barquinho pra mim.”. Magna 

explicou-me que eles solicitariam ao apresentador que mostrasse na televisão a 

situação do esgoto das casas, que é despejado no rio e desemboca no mar. Disse 

também que apresentariam o lugar para ele e mostrariam esse como o principal 

problema, visando com isso ganharem a visibilidade dos governantes que agiriam 

com mais destreza depois de divulgado na mídia.   

  

 Se a relação com as câmeras na era Sales era no mínimo cautelosa – lembremo-nos 

das respostas hesitantes de alguns moradores diante das perguntas dos repórteres, da 

postura pouco receptiva que o pastor mantinha com elas (“Eu gostaria de ser informado 

                                                 
37

 “Salete” é a mulher apresentada na reportagem da Manchete, “Gente de outro mundo”, como a responsável 

àquele momento pelas noites de algazarra do “Canto Brabo”. 
38

 Notas de campo de Eduardo Pereira, bolsista de iniciação científica desta pesquisa. 
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qual é a finalidade disto”, suas primeiras palavras) – ali, era desejada e percebida como 

possibilidade de acesso ao poder público e às autoridades do Estado. O foco das câmeras 

traria aos olhares de milhares de pessoas o esgoto sendo jogado nos rios e no mar da Ilha 

Grande, espaço que abriga tantas reservas de proteção ambiental e que é freqüentemente 

referida na cena pública como “paraíso ecológico”. Aqui pode-se ter uma boa referência 

sobre o descontentamento geral provocado pelo abandono inesperado da equipe e pela 

ausência de registro dos “problemas” que acometiam a vila e que necessitavam de 

intervenção pública. 

 Eduardo conta em sua etnografia que assim que chegou à casa de Magna pela 

primeira vez em sua ida ao campo, a referência à presença de Gugu no dia seguinte na vila 

foi imediata. Magna contou que Gugu já havia estado na vila anteriormente, e que 

conversando com o Pastor Eliseu, foi solicitado pelo Pastor a retornar à vila e fazer uma 

reportagem sobre a comunidade no programa “Domingo Legal”. Gugu teria demonstrado 

interesse pela matéria e teria deixado na vila a promessa de seu retorno.  

 A notícia sobre a chegada de Gugu em pouco tempo havia tornado-se lugar comum. 

Irradiando-se das famílias que protagonizam a relação de Provetá com “o mundo” lá fora – 

ou seja, as famílias dos Pastores, Presbíteros e do Presidente da Associação de Moradores – 

a expectativa sobre a sua chegada logo tornara-se parte da agenda de mulheres que 

adiantaram seus afazeres domésticos, deixaram pronta a comida mais cedo, para estarem 

disponíveis para presenciar o evento. Eduardo assim relata o momento onde percebeu a 

chegada do apresentador: 

 

No dia seguinte, enquanto esperávamos que Fabiana (nora do Ernani) nos servisse 

o almoço, por volta das 4 da tarde, vinha a notícia de que Gugu Liberato havia 

aportado sua lancha no cais do Provetá. A empolgação se via nos rostos das 

mulheres que passavam apressadas anunciando a presença ilustre, quase corriam, 

como quem fosse espalhar a notícia mais adiante.  Almoçamos rapidamente e 

enquanto íamos em direção à Igreja, já avistamos a aglomeração na praça. A 

maioria das pessoas estavam ali, esperavam pelo apresentador em frente à Igreja, 

enquanto algumas olhavam da praia. (...) Havia pessoas espalhadas por toda a rua 

da pizzaria, da praça até a praia, isso possibilitava a todos saberem qual a posição 
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do Gugu. Quando o apresentador pisou na areia, a turba localizada na praça não 

se agüentou e deslocou-se para o muro da casa rosa em frente à praia. Eu também 

fui pra lá e vi de longe algumas mulheres e diversas crianças em volta do 

apresentador – cada espaço do muro da casa rosa era tão disputado que eu nem 

consegui uma vaga pra poder olhar melhor. (...) Após alguns minutos uma 

algazarra em torno do Gugu nos chamou a atenção: as crianças gritavam e 

jogavam água pra cima, de onde eu estava pude ver isso antes dele entrar num 

barco e voltar pra sua luxuosa lancha presa ao cais. Os que esperavam sua 

passagem por ali não acreditavam que já tinha acabado, diziam: “Ele vai trocar de 

roupa e vai voltar”, “Ele foi buscar alguma coisa”, as pessoas só dispersaram 

quando viram a lancha se afastando da praia.  

 

 

 

 

Fotografia 1 
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Fotografia 2 

 

 

Fotografia 3 
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Fotografia 4 

Na fotografia 1, vemos um grupo de pessoas na rua da Igreja que dá acesso à praia, 

esperando o trânsito do apresentador pela vila; uma senhora com uma lata de linha de pipa 

e um casaco nas mãos, provavelmente do filho que priorizou aproximar-se de Gugu e 

participar daquele evento extraordinário junto de seus amigos e vizinhos; sorrisos 

entreabertos, curiosidade e expectativa nos olhares de longe. Na fotografia 2, uma mãe e 

suas filhas observando de longe o aglomerado de pessoas em torno de Gugu e sua equipe, 

parecem indagar sobre seu destino (a mão que a menina leva à boca sobre os ombros da 

mãe parece sugerir isso). Na fotografia 3, o clímax da visita: Gugu entra no mar de roupa 

junto com mulheres e crianças de Provetá, que abraçadas a ele sorriem para as câmeras. Na 

fotografia 4
39

, o momento onde Gugu sobe na lancha para ir embora. A senhora com as 

mãos nos quadris, as crianças, os jovens que pulam e acenam na parte de trás do grupo (à 

direita da imagem), e os homens de seus braços cruzados parecem demonstrar certa 

frustração ao ver a lancha se distanciando e o apresentador deixando a vila.    

 Por diversas vezes, pude perceber que os relatos dos moradores em torno de sua 

relação com o evento pareciam orbitar entre um tipo de discurso que buscava transparecer 

certa indiferença em relação a Gugu e sua equipe, como comentários de teor parecido com 

o de Sônia, uma senhora de 51 anos, crente e moradora de Provetá: “É, eu vi ele de longe 

aqui, não fui lá pro meio daquela confusão não. Fiquei só vendo de longe”; e outro tipo de 
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 Fotografias de Helena Guilayn. 
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relato que não só reconhece como enfatiza a participação do interlocutor no acontecimento, 

como o de Salete: “É, fui lá, nadei com ele, abracei o homem e tudo, foi a maior farra! Pena 

que não consegui nem falar com ele! Eu queria pedir pra ele uma plástica, sabe aquelas 

plásticas que ele oferece pras pessoas no programa dele? Mas não deu, logo depois que ele 

entrou na água com a gente ele já subiu na lancha e foi embora”
40

.  

Os ânimos estavam bastante exaltados no Domingo, dia em que seria exibida a 

matéria no SBT: “Hoje vai ter recorde de audiência do SBT aqui no Provetá”, disse-me 

Eduardo, uma das primeiras pessoas que encontrei no dia. O horário em que seria exibida a 

matéria era desconhecido de todos, o que fez aumentar ainda mais a atmosfera de 

expectativa em torno deste novo retrato de Provetá que delinear-se-ia em rede nacional. 

Andando pelas ruas, era possível avistar pessoas conversando às janelas de suas casas, 

vizinhos que espalhavam a notícia avisando uns aos outros: “Aí, a reportagem do Gugu é 

hoje hein!”.  

Estava na praia quando encontrei Magnum (21 anos), filho de Manoelzinho, e seu 

grupo de amigos quase sempre em sua companhia: “Teleco” (17 anos), Eliélson (22 anos) e 

seu irmão Felipe (19 anos), estes últimos primos de Magnum. Todos, excetuando-se Felipe, 

estavam àquele momento “afastados” da Assembléia de Deus, suspensos das atividades que 

exerciam no conjunto da Igreja, os “Atalaias de Cristo”.
41

 Sugeri que fôssemos assistir 

juntos ao programa e todos concordaram. No caminho, paramos à janela da pizzaria de 

onde era possível ver a televisão ligada no SBT e o desfile para a “Miss Ubatuba” que se 

transmitia ao vivo, e lá paramos por algum tempo. O grupo acabou por se dispersar com 

Magnum e Filipe indo para suas casas, enquanto Teleco e Eliélson foram assistir ao 

programa na casa em que eu e os outros bolsistas encontrávamo-nos hospedados. 

                                                 
40

 Trata-se do quadro “Sonho de Plástica” do programa Domingo Legal, onde os participantes escolhidos pela 

equipe do programa são submetidos a uma série de procedimentos de intervenção estética. Sobre programas 

de televisão que ofertam intervenções cirúrgicas de estética a seus participantes, ver Freire-Medeiros & 

Bakker, 2005. 
41

 Magnum, “Teleco” e “Tibica” foram suspensos do conjunto por conta de uma festa em que foram em 

Angra dos Reis, onde todos beberam. O ocorrido chegou aos ouvidos do Pastor Eliseu, que “Disciplinou-lhes” 

em público, no culto da “Disciplina” das Terças Feiras, dia de culto de membros – ou seja, de presença 

exclusiva dos membros consagrados na Igreja. Os jovens já desenvolveram um código para referirem-se às 

potenciais noites de farra onde beberão: “Aí, hoje vai rolar um Bebleide hein!”. O “Bebleide” acontece 

quando os jovens enchem uma garrafa de Coca-Cola com vinho e bebem às vezes na própria casa de 

Magnum, como se fosse Coca-Cola. 
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Enquanto assistíamos ao Domingo Legal, esperando a reportagem sobre Provetá, 

conversávamos na sala eu, Eduardo Pereira, Helena Guilayn, Vicente Cretton (bolsistas da 

pesquisa), Teleco e Eliélson. O tema “religião” não tardou a fazer-se presente no rumo da 

prosa: ambos “afastados” da Igreja àquele momento, fizeram-nos referências críticas à 

diversos aspectos de sua convivência com a Igreja. Há dois dias atrás Eliélson havia 

tomado seu primeiro porre e já eram correntes na vila os comentários sobre o “vexame” que 

havia dado. Ele nos conta que, no Natal, foi flagrado bebendo “meio copinho de vinho” por 

algum vizinho crente, que provavelmente creu ser seu dever relatar o ocorrido ao Pastor. 

Este não procurou Eliélson antes de discipliná-lo em público no culto de Terça-Feira, o 

“culto da disciplina”, ato que deixou Eliélson bastante aborrecido: “Pô, como é que o cara 

faz isso? Vai me disciplinar na frente de todo mundo sem nem ouvir o que eu tinha pra 

falar? Ah não, isso foi muito vacilo. Vão ficar falando um monte de besteira de mim? Então 

tá: agora então eu vou dar motivo pra eles falarem mesmo.”. Bastante controvertido com a 

atitude do pastor, Eliélson experimentou um espaço de lazer até então proibido para ele 

(“minha mãe não pode nem sonhar que eu fui lá”): o bar de Dona Áurea e suas noites 

sempre protagonizadas pelos “desviados”. 

A “reportagem sobre a Ilha Grande” já havia tido início quando a angústia tomou 

conta do ambiente: faltou luz. “Caraca! Não acredito! Vai voltar, vai voltar, alá, 1, 2, 3, 4 

...”. A energia elétrica voltou a iluminar a tela que ainda exibia a primeira parte da 

reportagem realizada na cidade de Angra dos Reis, para a felicidade de todos; tela onde dali 

há pouco habitariam as faces e imagens de lugares familiares para o olhar do Brasil. Gugu 

Liberato abre sua referência à Provetá: “em breve nós vamos conhecer uma comunidade 

evangélica da Ilha Grande onde as mulheres tomam banho de roupa. Já já você vai ver... ”, 

para desagrado de Eliélson: “Alá, já começou pixando o Provetá!”.  

A reportagem tem início em Angra dos Reis, onde fala-se da história do local e das 

origens históricas de seu nome, e principalmente, do potencial turístico nacional e 

internacional do município que “tem na Ilha Grande uma de suas principais atrações. Aqui, 

praias, rios, lagoas e cachoeiras, montanhas e micos, formam um cenário paradisíaco”. A 

voz em off cede ao brando som de um violão em bossa nova, com imagens de cenários 

naturais do “paraíso”.  
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“Alá, alá, vai virar a Ponta dos Meros”, dizia Eliélson com apreensão. Antes de 

desembarcar de sua lancha na vila de Provetá, o apresentador visita a fazenda de 

maricultura onde há uma grande criação de “vieiras”, na Praia dos Meros, que fica numa 

das extremidades da enseada que dá acesso à Provetá. Lá ele delicia-se com as iguarias ao 

lado de Isaac de Castro, lendário proeiro
42

 “nascido e criado” em Provetá mas que hoje 

mora em Angra dos Reis, onde administra uma imensa firma de pesca que armazena e 

comercializa praticamente todo o pescado de Provetá. Os jovens tem vários amigos 

empregados nesta fazenda de maricultura, inclusive Filipe, irmão de Eliélson. A cada 

aparição em relance de um rosto familiar, gritos exaltados de Eliélson e Teleco:  

 

Teleco: Alá o Zetoque mané, mó monstro! [gargalhada de Eliélson.]  Alá o Dodô, mané! 

Alá o Dodô... 

Eliélson: Alá o Filipe ali alá o Filipe tá ali de amarelo... [irmão de Eliélson] 

Teleco: O Filipe, o Tito... Caraca mané, geral... O Isaac ... [tom de deboche] Vê só se ele 

não é igualzinho ao “Pingüim” do Batman? 

 

  A  referência ao “Batman” feita por Teleco já fala-nos de alguma maneira de uma 

relação com a mídia eletrônica de massa bastante distinta daquela de 1992, quando a 

Manchete aportara por lá e registrou as imagens da primeira e única televisão e da antena 

parabólica do “pioneiro” João Maia. Um close maior no rosto de um outro amigo dos dois 

provoca uma reação bastante explosiva: “Aháháháháhá! Olha o Sassá cara, olha o Sassá! 

Olha só o olhinho de maconheiro dele!” grita Teleco, para a réplica de Eliélson: “Sassá é 

foda... Háháhá...”.  

 Ainda ao som da bossa nova, em nosso trajeto ao cais, somos informados pela voz 

em off que os barcos são o principal meio de transporte dos ilhéis, e logo somos 

apresentados à clássica imagem dos barcos de traineira aportados no cais. “Águas verdes e 

cristalinas... Assim é a praia de Provetá, que fica do outro lado da Ilha Grande. A vila já foi 

no passado uma colônia de leprosos, e os produtos do lugar não tinham acesso no comércio 

                                                 
42

 O “proeiro” é aquele que ocupa o cargo mais alto na hierarquia do barco, sendo responsável pelo comando 

das ações da tripulação e localizando os cardumes no mar. Ouvimos seu nome com muita admiração do 

presidente da Colônia de Pescadores de Angra dos Reis Alexandre, que disse ele ser “o maior proeiro de todos 

os tempos”.  
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da época.”. “Colônia de leprosos...”, sublinha Teleco, com certo desagrado. “Hoje em dia, a 

pesca da sardinha é a principal atividade econômica da vila”, finaliza a apresentadora, 

deixando algumas imagens narrarem a identidade do lugar: casas de pau-a-pique, 

simpáticas ao olhar à busca do exótico; pescadores carregando ou costurando redes; 

senhoras entrando no mar vestindo blusas e suas longas saias. “Só mostraram desgraça!”, 

diz-nos Teleco, que não vê serem exibidas os signos de modernidade do local (as belas 

casas com suas antenas parabólicas são poupadas do olhar das câmeras). “Quando eu 

chegar lá no Rio eu tô ferrado, os caras vão acabar comigo cara, vão me zoar muito...”, 

dizia Eliélson, já prevendo alcançar em sua nova ida à metrópole onde morou por 4 anos 

alguma fama por conta de seu pertencimento à vila que “apareceu no Gugu”.  

As primeiras imagens de Provetá são seguidas de uma profunda exaltação de 

Eliélson e Teleco. Os olhares atentos para a tela, onde espelhavam-se num outro plano de 

realidade as imagens familiares do cotidiano, eram acompanhados de sorrisos e eventuais 

gargalhadas que sublinhavam o caráter extraordinário do evento: naquele breve momento, 

estavam na televisão para serem vistos por milhões de espectadores Sassá “e seu olhinho de 

maconheiro”; a praça e a Igreja; os barcos aportados no cais; a amendoeira e as redes de 

pesca estendidas à sua sombra, onde senhoras, crianças, homens e mulheres sentam e 

conversam nos fins de tarde. As cenas comuns de seu dia-a-dia eram encenadas no lado de 

dentro da tela, onde geralmente só se vê e quase nunca se tem a oportunidade de ser visto. 

“Tá bom, cara chega, passa logo!”, exclamou Eliélson. Referindo-se ao momento final da 

visita, onde Gugu mergulharia de roupa no mar junto com mulheres e crianças, Vicente 

sugeriu: “Quer ver o cara se dando mal né, caindo na água...”. Mas Eliélson não se 

interessava por isso: “Não, quero ver eu lá, se vai passar...”. 

Gugu assim apresenta a idiossincrasia do lugar: “A diferença desta praia aqui para 

as outras é que aqui vive uma comunidade evangélica, que tem costumes e tradições 

bastante diferentes. As mulheres aqui, seguindo os preceitos da religião evangélica, só 

tomam banho de roupas do dia-a-dia.” Novamente, seus amigos voltam a habitar a tela e 

Teleco comenta: “Alá o Charlinho carregando o cimento, safado! Maiara... Olha a 

molecada.... Essa molecada é foda... Olha o Magnum, olha o Magnum! Maior pinta de 

playboy mané! Maior pinta de playboy o Magnum...”. A popularidade de Magnum na vila 

faz com que seus amigos vibrem vendo suas imagens. O boné virado pra trás, os óculos 
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escuros, a bermuda florida da Billabong e a camisa da Quicksilver, insígnias globalizadas 

da estética do surf, davam-lhe “a maior pinta de playboy”, inseriam-lhe num espaço 

identitário distoante do local
43

 – a estética que dava-lhe “pinta de playboy” era a mesma 

que inseria-lhe em comunidades imaginadas para além do território vivido, comunidades 

estéticas, para utilizar a terminologia de Bauman (2003:63). “Olha eu lá, quase morto 

carregando saco de cimento...”, reconhecia-se Teleco, que não era registrado com a mesma 

“pinta de playboy” que o amigo. 

Eliélson interferiu com visível irritação quando Jediel de Castro
44

, apresentado 

como “empresário” e que acompanhou Gugu durante toda a sua permanência na vila, 

apresentou Provetá como uma comunidade onde 60% dos moradores são evangélicos: 

“Sessenta... Noventa por cento!”. Ali, era claro que, na guerra das porcentagens advogadas 

pelos defensores e pelos críticos da sinonímia entre o ser de Provetá e ser crente, Eliélson 

posicionara-se abertamente ao lado dos defensores. Parecia identificar-se com o tipo de 

narrativa que situa Provetá em sua singularidade crente, a comunidade cujo marco 

identitário maior é sua condição “evangélica”. 

Teleco continuou a mencionar os rostos familiares que via desfilar na tela, 

especialmente quando seu irmão, localmente conhecido como “Cabeludo”, habita-a pela 

primeira vez: “Alá o moleque lá! Éeeee! De bermudinha, pá! Ó o Cabelo... Porra, quatro 

telhas Cabelo, você me envergonha!”. As imagens retratavam de uma cena bastante comum 

em Provetá: o pequeno barco chegando à praia lotado de materiais de construção: são 

dezenas de sacos de cal, cimento, tijolos e telhas. Já participei de um momento como esse e 

pude perceber que todos que estiverem à praia àquele momento são intimados pelo bom-

senso a participar do descarregamento do material, já que quase todos os homens tomam a 
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 A estética do surf ocupa um lugar bastante privilegiado na juventude de Provetá hoje, tendo a marca de 

surfwear “Local” um imenso sucesso. Além de vermos as camisetas e bermudas nos corpos da maioria dos 

jovens em seu dia-a-dia, há uma casa abandonada com vários desenhos do logotipo da marca, e vários 

rabiscos do tipo “100% local”. Curioso é essa associação, bastante marcada por uma dimensão “territorial”, 

entre a alcunha “local” do universo do surf  -- ou seja, o surfista que é reconhecido pelos outros surfistas 

como pertencente a um “pico”, um território bem específico do mar – e o “local” de Provetá – aquele que é 

“nascido e criado” em Provetá, indiscutivelmente um “filho do lugar”. 
44

 Jediel de Castro é filho de Isaac de Castro, e segundo contam, foi um dos poucos “nascidos e criados” em 

Provetá que de fato nunca foi pescador: cursou uma faculdade de administração seguindo sua formação no 

ensino médio e desde então participa do gerenciamento da imensa firma de pesca de seu pai que compra 

basicamente todo o pescado de Provetá. A firma realiza tanto o armazenamento quanto a distribuição do 

pescado, contando com um enorme e bem aparelhado frigorífico e uma grande frota de caminhões, o que 

permite-lhe exercer uma excelente margem de controle sobre o preço da sardinha (exercendo um certo tipo de 

monopólio).  
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iniciativa de ajudar. No barco, um homem empilha para cada ajudante um número 

determinado de tijolos ou telhas (às vezes 6, 7 ou 8), e pode-se ver algum orgulho naquele 

que hábil e virilmente carrega uma grande pilha de telhas para ajudar seu companheiro. No 

registro das câmeras, Cabeludo tinha apenas quatro – um vexame, ainda que o material do 

barco já tivesse sido todo descarregado.  

Magnum aparece de novo, caminhando e sendo acompanhado pela câmera, sem 

qualquer telha nas mãos: “Alá o Magnum, playboyzão...”, reifica Teleco. “Só aparece o 

Magnum... Porra, eu não vou aparecer nessa merda não?”, lamenta Eliélson, aflito diante da 

possibilidade de ser excluído do foco das câmeras. Mas ele logo reconhece-se na tela: “Vai 

todo mundo bater palma agora, olha só... Alá o Eliélson, alá o Eliélson, Caralho! Alá o 

Eliélson lá, háháháhá! Eu vi! Eu vi! Eu vi!”. O júbilo diante do reconhecimento de si pela 

primeira vez no espaço midiático fez com que Eliélson visse nas telas não um “eu” mesmo, 

como fizera Teleco (“alá eu...”), mas um “Eliélson”: um outro Eliélson, uma imagem que 

àquele breve instante habitava o espaço público da televisão.               

“Aqui, você dificilmente encontrará uma mulher usando trajes de banho. Seguindo 

os preceitos da religião evangélica, elas preferem tomar banho de mar vestindo roupas do 

dia-a-dia.”, explica-nos a voz da apresentadora, e logo vemos algumas mulheres, em geral 

mais velhas, serem entrevistadas por Gugu Liberato. Ele pergunta-lhes se as mulheres 

podem colocar biquínis, e as respostas são bem diferentes daquelas que ouvimos na 

Manchete, onde a repórter narra com seus próprios recortes de edição e sua própria voz os 

imperativos que emanam do pastor e sua postura “intolerante”. As mulheres dizem ser um 

costume, uma tradição passada de geração em geração, e que sentem-se bem tomando 

banho de roupa, não afirmando ser “proibido” ou intolerável o uso de biquínis. Uma das 

senhoras afirma, mostrando sua tolerância em relação ao uso dos “trajes de banho”, que 

suas filhas – que não são evangélicas, diga-se de passagem – tomam banho sem problemas 

de biquíni.  

Dali há pouco, o momento escatológico da visita do apresentador concretizar-se-ia: 

Gugu Liberato, abraçado por mulheres crentes, não-crentes e muitas crianças, resolve 

“nativizar-se” entrando no mar de roupa, sob muita festa e gritaria. “Olha lá a tia Sônia 

abraçando o Gugu!”, disse Teleco, rindo desesperadamente. Lembremos do comentário de 

Sônia que havia mencionado há pouco, enquanto falava de um tipo de discurso bastante 
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comum em Provetá: aquele que busca assinalar uma certa indiferença ao campo midiático, 

aos conteúdos culturais que ele teria a oferecer. Uma expressão bastante clara deste tipo de 

discurso foi como Sônia havia narrado-me sua presença no evento espetacular da visita: 

olhou de longe, da praia, indiferente àquelas mulheres que lhe agarravam na água. E eis que 

Sônia não só estava no aglomerado de pessoas que assediavam o apresentador, como foi 

aquela que calorosamente abraçou Gugu puxando-lhe para debaixo d’água. A cena, 

mostrada em replay, provocou uma explosão de gargalhadas na sala. Todos divertiam-se 

muito com as imagens de Sônia e do apresentador na água, e sua expressão de susto diante 

de um mergulho inesperado.  

  

 

 

 

Fotografia 5 
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Fotografia 6 

 

 

 

Fotografia  7 

 

Na fotografia 5
45

 podemos ver em meio à multidão de crianças e sua turbulência 

emocional de olhares, sorrisos, mãos levadas à boca e acenos para a câmera, uma senhora 

de verde, logo à esquerda de Gugu. Esta é Sônia, uma mulher muito simpática que havia 

conhecido num fim de tarde da Sexta-Feira (dois dias antes da exibição da matéria), à 

sombra de uma grande amendoeira situada nas margens da praia para a rua que dá acesso à 

Igreja e à praça, onde crianças, jovens, senhores e senhoras sentam e botam o papo em 

                                                 
45

 Fotografias obtidas no site www.ofuxico.com.br  

http://www.ofuxico.com.br/
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dia
46

. Na fotografia 6, Mariana, menina de vermelho à direita de Gugu, entrega seu bebê 

para posar para as câmeras no ilustre colo do apresentador. Na fotografia 7, vemos Sônia 

abraçando Gugu, aparentemente bastante emocionada, como as crentes às suas costas e à 

sua frente (segurando a câmera na mão que registrará de forma permanente o instante 

invulgar). À frente de Gugu vemos Salete falando-lhe algumas palavras, provavelmente seu 

pedido por uma cirurgia plástica em seu programa no breve momento em que tivera a 

oportunidade, antes que o apresentador subisse na lancha e deixasse, para tristeza de todos, 

a comunidade evangélica.   

 “Olha as crianças jogando água nele... É nessa hora que ele vai embora. Olha lá a 

Creusa chorando!”, comentou Teleco, à medida em que a reportagem encerrava suas 

últimas imagens, uma última chance para Eliélson ver o “Eliélson” em seu reflexo 

midiático: “Pô, só apareci uma vez mesmo. E alá o Eliélson lá, alá o Eliélson! Há, há, há! 

Ainda mostrou o replay, alá!”. A voz em off enquadra o retrato da Ilha Grande e de Provetá, 

única vila da ilha visitada pelo apresentador, com suas últimas imagens e palavras: “Um 

lugar paradisíaco e de natureza generosa...”. O fim da matéria investia Provetá dentro de 

uma narrativa que privilegiava um habitat “paradisíaco” da Ilha Grande, onde uma 

comunidade evangélica mantinha seus costumes e tradições ao longo das gerações. “Pô, 

maneiro né? Foi maneira a reportagem. Pensei que ele fosse queimar o pessoal da Igreja 

mas não queimou não”, disse-nos Eliélson, transparecendo sua simpatia pela forma como a 

comunidade fora narrada no programa. 

 Saindo à rua logo após o fim da matéria, pude perceber nos comentários das pessoas 

o desagrado quase unânime com a referência na apresentação da vila ao tema “tabu” da 

lepra e o espectro de sua ocorrência no passado. “Tanta coisa bonita pra falar da vila né? 

Que aqui tinham índios no passado, que tinham escravos, vai falar justo disso?”, disse-me 

uma mulher. Magna, que estava ao seu lado, concordou com ela e acrescentou: “Isso foi 

                                                 
46

 De uma forma bastante amistosa, ela perguntou meu nome e se eu era da UERJ: “É, eu já vi vocês por aí 

outras vezes. Minha filha disse que vocês estão fazendo uma pesquisa não é?”. Me apresentando a ela, 

dissera-lhe que trabalhava sim numa pesquisa da UERJ no local e tentei esboçar algum esclarecimento em 

torno da habitual incompreensão das pessoas em torno da possibilidade de serem “pesquisadas”. Disse-lhe 

que interessava-nos a cultura do lugar, a história da comunidade, o modo de vida das pessoas. Enquanto 

conversávamos, puxei a conversa para a visita do apresentador, lamentando minha ausência no evento como 

que pedindo-lhe uma narrativa sobre sua presença. E foi então que Sônia disse ter ficado ali mesmo onde 

estávamos, de longe, no cotidiano espaço da amendoeira onde senta-se ordinariamente todos os dias, distante 

e indiferente àquele monte de mulheres que acreditavam viver um momento extraordinário de suas vidas, 

assediando o apresentador. 
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coisa do Jediel, tenho certeza, falando essas coisas que não devia.”. Na ausência do Pastor 

Eliseu, de Manoelzinho e de todas as figuras que protagonizam as narrativas sobre a 

comunidade no espaço público, o suplente fora Jediel de Castro, “empresário” “nascido e 

criado” no lugar. Mas se esta fora a forma como Jediel fora apresentado, certamente não 

parece ser a forma como Magna o vê: um homem que desligou-se de suas raízes assim que 

o dinheiro chamou-lhe para Angra dos Reis para gerenciar a imensa firma de pesca junto 

com seu pai, também migrado de sua terra natal. Todos a quem havia presenciado emitirem 

seus juízos sobre a reportagem fizeram questão de assinalar seu desgosto com Jediel e sua 

referência à lepra no passado do lugar. 

 Fui em seguida à casa de Sônia mas ela, como muitas outras crentes, preparavam-se 

para o grandioso culto de Domingo, onde realizava-se o Pré-Congresso da UFEMIP
47

, a 

União Feminina das Mulheres da Igreja de Provetá. A vila estava bastante cheia, com 

muitos grupos vindo de diversas regiões do Brasil para o evento. A praça nas noites de 

culto, principalmente aos Domingos, recebe a quase todos os moradores no coração do 

espaço público: crianças correndo e brincando, jovens crentes, afastados e desviados de 

banho tomado, bem-vestidos com suas melhores roupas, paqueram, conversam e tocam 

violão; as famílias que vão à pizzaria ou à lanchonete da praça para lancharem após o culto. 

  

          

                                             Fotografia 7                                                     Fotografia 8 

                                                 
47

 O Congresso da UFEMIP propriamente dito será realizado na cidade de Angra dos Reis, dada a 

grandiosidade do evento que contará com um público maior do que a vila poderia recepcionar.  
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Na fotografia 7, a imagem da praça após o culto de Domingo. Vemos na fotografia 

8 um vendedor de controles-remoto para televisão na praça movimentada, ciente da 

presença deste bem de consumo nas casas de grande parte dos moradores da vila. Foi nesta 

praça que encontrei reunidos o grupo de jovens amigos de Magnum, Teleco, Eliélson e 

Felipe, quase inseparáveis. Este grupo é majoritariamente formado por jovens que 

comumente são designados e se auto-designam como “afastados”, filhos das redes 

familiares tradicionais de pais e mães crentes e que estavam àquele momento suspensos de 

suas atividades na Igreja por conta de comportamentos considerados “normais” na 

juventude “do mundo” e intoleráveis na comunidade – dentre eles, praticar sexo fora do 

vínculo do matrimônio (de forma “líquida”, para utilizar a metáfora de Bauman) e beber 

bebidas alcoólicas. Todos vangloriavam-se de seus breves momentos no cenário do 

espetáculo: “Você viu meu nome lá? Meu nome apareceu lá no final cara! Tá de bobeira...”, 

disse-me Thiago; “Pô, eu apareci várias vezes, tu viu? Lá no meu trabalho lá nos Meros... 

Cara, o Gugu é maneirão, ele falou com todo mundo. A gente tirou foto com ele e tudo, e 

deu um autógrafo na minha camisa”, relatou Filipe, que noutro dia mostraria o grande 

retrato, ampliado e colocado no centro da sala de estar de sua casa.     

 Entretanto, aquele que estava sem dúvida mais orgulhoso de seu registro na tela era 

Magnum. Seu sorriso atravessava-lhe a expressão no rosto quando falava sobre sua 

aparição na matéria:  

 

Magnum: O quê? Quando eu saí de casa assim já veio logo a Joaninha e a Priscila falar 

comigo que me viram na televisão!  

André: Pô, valeu Magnum! Já virou quase uma celebridade... 

Magnum: Ah moleque! Rede Nacional, tá pensando o quê... o Brasil inteiro! São Paulo, 

Rio, eu de oclinhos, bermudinha, e esses cara aí tudo carregando um monte de coisa! Eu 

falei com os caras pô, ‘aí, filma eu aí e tal’... 

Teleco: Caraca, o Magnum com a maior pinta de Playboy aí! 

Magnum: Fala aí, quem é que apareceu lá na televisão? Moleque, só te falo uma coisa: rede 

nacional, o Brasil inteiro! 
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 Magnum brincava com seus amigos e dirigia-lhes a voz em alto e bom som, como 

quem falava, de modo indireto, publicamente. O marido de Sônia passou pelas suas costas e 

lhe deu um “tapinha” na cabeça, demonstrando a relação próxima que tinha com o jovem. 

“E aí seu Dorneles! Viu eu lá né? Hé, hé!”, e o senhor passou rindo. Magnum, neto do 

falecido Pastor Sales, definitivamente não via um caráter maligno nos veículos midiáticos, 

e nem provavelmente seu Dorneles, ou sua mulher Sônia, nascidos e criados sob o discurso 

do pastor. Magnum desejou relacionar-se com o foco das câmeras, pediu ao câmera que o 

filmasse andando pela praia, sem telhas ou tijolos nos braços. Ali, Magnum não queria ser 

enquadrado na cena midiática na mesma moldura que seu amigo Teleco, envergonhado de 

seu irmão e suas míseras 4 telhas. A imagem de um “playboy”, como caracterizara Teleco, 

parecia ter sido reconhecida e valorada positivamente por Magnum, que narra sua presença 

com seu “óclinhos” e sua “bermudinha”, na performance diante das câmeras através das 

quais ele edificaria uma narrativa sobre sua identidade para todo o Brasil. 

 Nas performances diante das câmeras valorizadas por Teleco e Magnum, podemos 

traçar um interessante paralelo com as reflexões de Zygmunt Bauman em torno da relação 

entre as comunidades éticas, as comunidades estéticas e a mídia eletrônica de massa. A 

mídia eletrônica de massa forneceria, aos sedentos pelo pertencimento mas indispostos a 

abrirem mão da liberdade de escolha, um espaço fértil para os constantes acordos breves e 

negociáveis através das quais pode-se entrar ou sair de comunidades
48

. A relação que 

Benedict Anderson havia apontado no surgimento da mídia impressa nos idiomas nacionais 

e a construção imaginária da “comunidade nação” poderia assim ser ampliada, quero 

argumentar, para a relação mesma entre as modalidades contemporâneas de construção 

identitária, fortemente marcadas por uma dimensão “supra-territorial”, e a mídia eletrônica 

de massa, sua capacidade de construir vínculos identitários a partir de referências estéticas e 

padrões de consumo comuns, aflições individualmente vividas e enfrentadas por um grande 

número de pessoas e imaginadas como espaços de comunidade. Quero com isso 

argumentar que a performance que Magnum parecia valorizar era aquela que situava-lhe 

                                                 
48

 Não poderia haver exemplo mais eloqüente de um espaço virtual dedicado à construção de uma narrativa 

identitária de seus participantes do que a “comunidade do Orkut” (www.orkut.com.br), lugar comum na vida 

de grande parte dos jovens das classes médias urbanas no Brasil. Como parte das exigências do acordo  para 

participar da comunidade, o aspirante a participante deve ser convidado por um membro, e lá inserido, deve 

indicar com o clique do mouse a que comunidades (há milhares) ele gostaria de pertencer. Para entrar ou sair 

delas, apenas o “clique” é exigido.  

http://www.orkut.com.br/
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num espaço de referências estéticas e identitárias para bem além de um território vivido, 

um espaço “isolado”, finito, com seu próprio ethos distante das “coisas mundanas”, como 

provavelmente agradaria a seu avô: a ele agradavam os óculos e as roupas que lhe inseriam 

numa estética globalizada do surfwear. Teleco por sua vez, via Magnum destoar de um 

certo ethos local (sua “pinta de playboy”), onde ele valorizava a imagem de seu irmão 

ajudando os companheiros descarregando o material do barco (dando o vexame de só 

carregar 4 telhas), imagem de alguma maneira referida a uma dimensão ética da 

comunidade.  

 Só vim a conversar de novo com Sônia no dia seguinte, Segunda-feira, à sombra da 

mesma amendoeira de sempre. Na fotografia 9,uma típica tarde em Provetá sob sua sombra. 

 

 

Fotografia 9 

 

Já havia procurado Sônia em sua casa antes, na parte da manhã, mas estava 

preparando o almoço. Assim que a vi, não pude deixar de comentar a forma como havia 

protagonizado a reportagem: “Aí dona Sônia! Vi a senhora na televisão ontem!”. Em 

poucas ocasiões pude presenciar alguém tão envergonhada como ela ficou diante do que 

havia dito: suspendeu a blusa em direção ao rosto, ocultando-o, sorrindo bastante 

enrubescida com minha descoberta. Na praia, quando tivemos a chance de conversar, 

perguntei se ela poderia me conceder uma entrevista: “Depende do quê né?”, disse ela, com 

certa insegurança diante de meu interesse. “Ah, dona Sônia, eu gostaria de saber o que a 

senhora sentiu quando estava com o Gugu, como a senhora se sentiu assim ao lado dele”, 

perguntei. Sônia ficou explicitamente incomodada com a pergunta. Olhava para o outro 
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lado, para o mar, não fitava-me. Provavelmente esperava que alguém pudesse logo chegar 

para sentar-se ao seu lado e desviar o rumo da prosa. “Não tem o que falar não”, disse ela. 

“A senhora não sentiu nada?”, insisti, para que ela então fitasse meus olhos e como que 

encerrasse suas palavras dizendo: “Olha, você me desculpa mas eu não vou falar nada não”.  

 Diante daquela reação hostil ao tema, resolvi calar-me. Logo chegaram dois 

vizinhos seus ao banco de madeira da amendoeira: dona Maria Inês e seu Oséas, os dois 

também com aproximadamente cinqüenta anos. Demonstrando uma forma de assiduidade 

diante do telejornal bastante comum em Provetá, onde nosso interlocutor busca mostrar-se 

informado, transparecer seu esclarecimento diante do movimento dos eventos mundanos, 

Oséas chegou comentando as recém-chegadas notícias sobre os assassinos do “casal 

Richthofen” em São Paulo, que segundo sua interpretação haviam “molhado a mão” do juiz 

para serem libertos precocemente. Todos buscaram demonstrar alguma familiaridade com o 

evento e as notícias subseqüentes que Oséas mencionava. Falando em televisão, Oséas não 

tardou a comentar a reportagem do Gugu, que fora bastante elogiada por todos: 

  

Oséas: Diziam a beça aí que ele ía pixar o lugar aí, falar mal do lugar... Que nada! Só 

porque jogaram ele na água aí e as mulheres abraçaram ele pra caramba, disseram que não 

ía passar a reportagem, que ía falar mal do lugar... Que nada!    

Sônia: Que bobagem né? Em todo lugar que ele vai as pessoas fazem isso também, de 

beijar, abraçam ele, é normal né? Você não vê o Netinho também? A todo lugar que ele vai 

as pessoas fazem isso também. É normal, você vê uma pessoa famosa assim você querer 

chegar perto, abraçar, beijar...  

 

 Sônia sentiu-se mais confortável à presença de outras pessoas que poderiam, com 

seus juízos concordantes com os seus, naturalizarem seu assédio ao apresentador, mas não 

deixou de demonstrar sua timidez com os risos envergonhados. Ela continua: “E nem deu 

tempo de eu falar com ele, porque logo depois ele entrou na lancha e foi embora. Eu tinha 

que falar com ele porque o meu marido, o Dorneles, ele tá com um rim parado, sem 

funcionar, e o outro também tá bem ruinzinho sabe? Sem funcionar direito. Então, eu 

queria pedir pra ele pra ver se ele podia pagar um tratamento pro meu marido. Ele ajuda 

tanto as pessoas né? Então eu ía pedir pra ele, mas não consegui, não deu tempo...”. 
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Sônia, como Salete e tantos outros, viam no contato com a celebridade a possibilidade de 

extrair benefícios tanto sociais – mostrar-lhe as valas e o esgoto nos rios como modalidade 

de acesso ao poder público – quanto individuais – o tratamento para o marido de Sônia, o 

“barquinho” de Naurinho, a cirurgia plástica de Salete, a fama de Eliélson quando chegasse 

ao Rio de Janeiro e a “pinta de playboy” em rede nacional de Magnum. Gugu era visto 

portanto, não como um agente do Diabo, como provavelmente interpretaria Sales, mas 

alguém a serviço das forças do bem: alguém que “ajuda tanto as pessoas” em seu programa; 

alguém que, da abundância de recursos de que dispõe, dá alguma assistência àqueles que 

precisam. Os comentários sobre a reportagem prosseguiram: 

 

Oséas: Rapaz, eu tava na minha casa vendo o programa, a minha filha me ligou lá do Rio 

de Janeiro dizendo que tinha um montão de gente na casa dela vendo a reportagem. Um 

montão de gente: “papai, eu tô vendo a reportagem aqui, papai, tá muito legal!”, só vendo o 

Provetá lá.  

Sônia: Eu fiquei tão emocionada quando eu vi aquela imagem deles ali no cais, caminhando 

naquela passagem, ficou tão bonito... 

Maria Inês: Eles filmaram direitinho a Igreja né? 

 

 Todos haviam concordado em expressar sua satisfação com a forma através da qual 

a comunidade fora apresentada: uma “comunidade evangélica” onde sim, pessoas tomam 

banho de roupa, mas onde o respeito e o livre-arbítrio constituem o fundamento de uma 

convivência pacífica com o outro.   

 

Oséas: Rapaz, aqui é tudo normal também. Quem quiser tomar banho de sunga aí toma, não 

tem problema nenhum não, quem quer tomar de roupa toma também, não tem nada haver 

não. 

Maria Inês: Eu sou crente, mas meu filho não é. Ele sai aí, bebe de noite... Mas é isso aí, 

cada um segue o seu caminho, ninguém obriga você a ser crente, só é crente quem quer. 

Oséas: É que nem uma mesa cheia de comida: você vai comer o que você não gosta? Claro 

que não, você só vai comer o que gosta. Aqui é a mesma coisa. 
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 Todos demonstraram satisfação diante de uma narrativa que conciliava algum grau 

de “liberdade” naquela comunidade de crentes. Todo o repertório de censuras que 

caracteriza o pertencimento evangélico era expresso nos discursos dos moradores enquanto 

constitutivos de uma escolha, livremente tomada, por aqueles que querem ser crentes. Foi 

precisamente nesses termos que Cícero, morador a que me referi como o primeiro a 

mencionar o caráter traumático da experiência com a reportagem da Rede Manchete, 

expressou sua crítica em relação à forma como foram retratados. Referindo-se a Religião 

Católica, onde se é batizado ainda bebê na maioria das vezes, Cícero argumentava que na 

Assembléia você só “passa pelas águas” depois de adulto, mediante uma “escolha 

consciente”: para pertencer à comunidade de crentes, há regras a serem seguidas – a 

comunidade exigirá o acordo, sempre difícil, entre liberdade e segurança (BAUMAN, 

2003). Os filhos e filhas de seu Oséas, dona Maria Inês e dona Sônia – alguns crentes, 

outros afastados e outros desviados – relacionavam-se cotidianamente de uma forma 

distinta daquela expressa na matéria da Manchete, onde as “trevas” e as “luzes” não se 

misturam, e onde as trevas sofrem todo tipo de coerção e são excluídos de toda a rede de 

benefícios da comunidade dos crentes.  

É também na relação entre as imagens das reportagens do Gugu e da Manchete e 

nos comentários dos moradores de Provetá que percebemos que, se na era Sales advogava-

se um projeto político-religioso do “isolamento” das “coisas mundanas”, de um território 

abençoado por Deus e imune à entrada da “maligna” cultura midiática, hoje deparamo-nos 

com uma relação com o “mundo” bastante distinta. Enquanto Gugu chegava e era 

acompanhado em seus passos pela multidão de crianças, jovens, homens e mulheres, os 

agentes políticos centrais da comunidade demandavam uma antena de celular da “Vivo” no 

local, telefone fixo permanentemente funcionando e transporte regular para Angra dos Reis 

junto à governadora do Estado “Rosinha Mateus” (cuja relação com os evangélicos 

constitui um aspecto fundamental de sua imagem pública na cena política hodierna). 

Entristeceram-se quase todos pela brevidade da visita, já que havia tanto a mostrar às 

câmeras: a Igreja e a praça, as casas que apareceriam nas telas dos parentes distantes do Rio 

de Janeiro e São Paulo, as valas e o esgoto lançado ao rio que necessitavam de tratamento 

público.   
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 “Ele ainda vai voltar...”, suspirou Sônia. É sob a ambivalência de Sônia que quero 

deter-me na conclusão deste capítulo: no seu embaraço diante da incongruência de seu 

discurso e de sua prática, na incompatibilidade simbólica que ela pareceu expressar entre 

sua identidade crente e sua estima pela presença de Gugu.  

Em seu recente trabalho sobre interpretações pentecostais das telenovelas no 

Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, Martijn Oosterbaan (2003) identifica dois aspectos que 

gostaria de sublinhar na forma como estes moradores relacionam-se com a mídia. Em 

primeiro lugar, o autor aponta para o fato de que, a despeito de não considerarem a si 

mesmos como telespectadores das novelas, as imagens, narrativas e personagens das 

novelas constituíam um certo repertório imaginário a partir do qual estes moradores 

buscavam criticar a sociedade, refletirem sobre suas vidas e sobre o sagrado – o quanto as 

novelas eram, afinal de contas, parte da vida das pessoas que, a despeito de suas habituais 

críticas, assistiam-nas. Referindo-se às reflexões de Birgit Meyer em torno do 

pentecostalismo em Gana e sua relação com a emergente indústria do “videofilme”, o autor 

argumenta que “o pentecostalismo envolve literalmente uma maneira de olhar”, e que “as 

doutrinas e práticas pentecostais envolvem uma cultura visual pentecostal, nas quais o olhar 

é informado por noções pentecostais de realidade, e essa realidade é confirmada pelo que é 

visto”. (OOSTERBAAN, 2003: 56-57). Nesse sentido, Oosterbaan aponta para uma 

dimensão ambivalente para a forma através da qual os pentecostais relacionam-se com o 

campo midiático: “O Diabo age de várias maneiras e está, sempre e em toda parte, 

trabalhando para “roubar, matar e destruir”, como me disseram muitos dos pentecostais. 

Em outras palavras, assim como o Espírito Santo pode agir através da televisão – 

principalmente por meio de programas evangélicos – o Diabo também age através da 

televisão, especialmente seduzindo homens e mulheres com imagens de prazeres carnais.” 

(IDEM: 68-69).    

 É esta ambivalência que podemos perceber quando Manoelzinho, filho do Pastor 

Sales, descreve-nos o que pensa sobre a televisão: 

 

Eu não tenho televisão na minha casa. Eu é um trato meu obedecendo a palavra do 

meu pai. Então eu tenho um trato com ele que não ia colocar e até hoje não coloco. 

Mas não que o pastor proíba, você pode comprar pode ver sem problema nenhum. 
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Só que existem alguns programas que o nosso povo da ilha não está preparado pra 

assistir esse tipo de programa. Porque você sabe que a televisão é um meio de 

comunicação que ou ela te exalta ou ela te aterra. Vamos supor a pessoa que não ta 

preparada pra aquilo vê um programa que não é decente, um rapaz jovem, 

adolescente e vai se aprofundando naquilo e amanhã ela tira o nosso costume da 

igreja de linha e começa a entrar por outro caminho. Então esse é o cuidado que a 

igreja tem, de não deixar os seus membros entrar por um caminho errado, você 

sabe, que é um garoto inteligente, sabe que a televisão hoje tem muitos programas 

que não é nem um pouco bom pros jovens. Então o pastor não proíbe, eu mesmo já 

vi televisão, porque é o meio de comunicação que você tem, pra ver o mundo, o 

Brasil, nos jornais. A televisão é igual a um peixe frito, você come a carne e joga a 

espinha fora. Então a televisão é a mesma coisa o que der pra digerir, pra guardar, 

você guarda o que você vê que não dá você joga fora. Mas quem não ta preparado 

pra comer esse peixe acaba engasgando com a espinha, se machucando.  

 

 A metáfora da televisão com um “peixe-frito”, onde deve-se “comer a carne e jogar 

a espinha fora”, é bastante eloqüente sobre esta percepção ambivalente. É através dos 

jornais que pode-se “ver o mundo, o Brasil”, certamente uma “carne” digerível para o olhar 

crente
49

. Há, entretanto, muitas espinhas a serem evitadas, fontes de potenciais engasgos: 

“tem um tal de Zorra Total que isso não me entra, não é programa pra uma família 

decente”. Manoelzinho mencionou também seu apreço pelos “programas evangélicos” e os 

“programas educativos”, “coisas que se aproveitam” na televisão.  

 A ambivalência que parecemos encontrar na relação de Manoelzinho e Sônia com a 

mídia parece contrastar bastante com a postura de Sales, irredutível quanto à essência 

maléfica dos conteúdos midiáticos. Contrastam também os lugares do pentecostalismo no 

espaço público, sobretudo seu espaço na mídia eletrônica de massa. Contrastam, de forma 

bastante expressiva, uma narrativa da Manchete que fala dos crentes como os grandes 

outros, ignorantes, intolerantes e discordantes com o projeto moderno da secularização do 
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 A referência ao telejornal como um tipo de programa que não oferece nenhum risco significativo para o 

olhar crente também foi recorrentemente mencionada pelos entrevistados de Oosterbaan, o que incita-nos a 

refletir sobre o aparente conteúdo de “neutralidade” moral da “informação” do telejornal – dados objetivos, 

isentos de qualquer marca daqueles que os produzem, falam um real objetivo, conectam o telespectador aos 

“fatos” do mundo. 
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espaço público, e a narrativa do SBT, que fala-nos de evangélicos
50

, uma comunidade 

harmoniosa e que vive num “paraíso” tropical. Ao entrar no mar com os evangélicos de 

roupa, Gugu revertia uma prática tantas vezes referida na mídia de forma estigmatizante a 

um emblema identitário a ser empunhado com algum orgulho pelos moradores da vila. A 

narrativa simpática à identidade evangélica parece ter-se dirigido não mais para um público  

“laico”, que apreciaria o tom de crítica e de denúncia da reportagem da Manchete, mas para 

o crescente mercado de telespectadores evangélicos.  

Se Sônia nasceu e cresceu sob o discurso de Sales, se ela interiorizou uma 

percepção “pecaminosa” no afã pelas celebridades e no entretenimento midiático, e em seu 

discurso a mim dirigido, construía uma imagem pública de si mesma que denotava total 

indiferença à presença do apresentador, sua prática confessava seu apreço por ele – o 

almoço que havia deixado pronto ao meio-dia para recepcioná-lo, os abraços, os beijos e o 

mergulho emocionado com ele no mar. Como nos lembra Sahlins, “entre a estrutura na 

convenção e na ação, enquanto virtualidade e enquanto realidade”, há “homens em seus 

projetos práticos, e em seus arranjos sociais, informados por significados das coisas e de 

pessoas, [que] submetem as categorias culturais a riscos empíricos.” (SAHLINS, 1990:9).  
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 “A categoria ‘evangélico’ ganhou um uso genérico entre todos os grupos de procedência protestante o que 

tem para os grupos pentecostais um efeito de ‘limpeza social’ em relação ao estigma de que são objeto 

enquanto ‘pobres’ e ‘crentes’.” (Birman, 2003:240).  
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Conclusão, ou o Registro Midiático de um Milagre 

 

“Os textos etnográficos são inescapavelmente alegóricos, e uma aceitação séria desse fato 

modifica as formas com que eles podem ser escritos e lidos.” 

 James Clifford
51

 

“A transformação de uma cultura também é um modo de sua reprodução” 

Marshall Sahlins
52

 

 

 Foi concordando com a proposta de Clifford que gostaria de encerrar este trabalho, 

narrando um evento que acredito expressar de forma alegórica a assertiva de Marshall 

Sahlins. Neste ponto, para concluir a história que esboçei nestes capítulos – uma história, 

dentre muitas outras possíveis –, quero aqui textualizar (como toda etnografia, de forma 

alegórica
53

) uma experiência de campo que creio ser paradigmática em torno da relação 

entre religião e mídia eletrônica de massa em nossos tempos.  

 Foi num culto dominical da Assembléia de Deus de Provetá, dia 30 de Julho de 

2005, que pudemos presenciar de forma prática todo um enredo de reflexões teóricas em 

torno da relação entre religião e mídia eletrônica de massa. Tratava-se de uma data 

comemorativa: o “Culto de Avivamento dos Gideões”, o grupo de homens casados da 

Igreja. A Igreja estava lotada, e o principal pregador era um pastor vindo de Nova Iguaçú.  

O pastor tomou a palavra agradecendo ao pastor Eliseu por ter-lhe dado a 

oportunidade de conhecer a tão querida comunidade que ele até então só havia conhecido  

através da mediação das telas, pelo “Fantástico”, na rede Globo. Referiu-se a matéria que 

teria visto há muito tempo, em que Provetá era caracterizada por seus 90% de população 

crente. Dizia estar muito curioso para conhecê-la e que estava àquele momento muito feliz.  

 Com o intuito explicitado de criar uma atmosfera de presença do Espírito Santo no 

culto, onde os fiéis são tomados pela emoção que faz-lhes falar línguas estranhas, dar 

glórias a Deus e Aleluias, o pastor começou a contar a história do “dia mais importante do 

                                                 
51

 A Experiência etnográfica:antropologia e literatura no século XX. Editora UFRJ, 1998, p.66.  
52

 Ilhas de História. Editora Zahar, 1990, p. 174. 
53

 A estrutura da escrita alegórica é caracterizada por Coleridge pelo emprego de “um conjunto de agentes e 

imagens com ações e ambiências correspondentes (...) e isso de forma conectada, de modo que as partes se 

combinem para formar um todo consistente”. (Coleridge, 1936:30). 
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mundo”. Não pude deixar de reparar o quanto estava presente – ou melhor, o quanto era de 

fato uma presença central – a ciência em seu discurso: o quanto ele havia de reconhecê-la 

em primeira instância, demonstrar familiaridade e domínio sobre seus jargões técnicos e 

sua linguagem, para depois sobrepô-la a verdade divina da Bíblia. Não somente a ciência, 

mas percorria em sua trajetória argumentativa um sem número de revistas, artigos, matérias 

e reportagens televisivas. Percorria os principais cânones, os principais nichos de 

legitimação do saber moderno que nos é familiar à primeira vista. 

O pastor prolongou sua pregação referindo-se aos dias que ficam registrados na 

memória histórica: citando os anos com precisão, citou o ano em que foi concebido o 

primeiro bebê de proveta; o dia em que o homem finalmente aterrissara em solo lunar,  

ressaltando que até os dias de hoje só os EUA já estiveram lá mais de cinco vezes; guerra 

do Vietnã, queda das torres gêmeas do “World Trade Center”. Mas nenhum destes eventos 

teria sido o maior dia da História.  

Identificou-o em seguida, no nascimento de Cristo. Descreveu-o com a ortodoxia do 

bom conhecedor da Bíblia, cada detalhe do dia era descrito em sua magnitude, sua 

singularidade histórica. Afirmara que, ainda em sua juventude, Jesus já era uma 

“celebridade”
54

, e que seu rebanho era predominantemente composto por pescadores, 

sujeitos valentes, embuídos da coragem para enfrentar o mar em seus dias de fúria. Mas, ao 

cabo da descrição, negou que este tenha sido o maior dia da história.  

Descreveu e identificou como o maior dia, em seguida, o dia da morte de Cristo. 

Seu primeiro comentário em relação a ele referia-se à falta de verossimilhança, a 

precariedade com que o filme de Mel Gibson, “Paixão de Cristo”, relatou as penitências 

sofridas. Ele refutara veementemente o que o filme narrava, fundando seus argumentos em 

bases científicas: “os historiadores dizem irmãos que aquela cruz que Cristo carregou 

pesava mais de cento e vinte quilos!”. Criticava a insuficiência da narrativa, as lacunas do 

sofrimento não mostrado. Descrevia a coroa de espinhos em todos os seus detalhes, sua 

origem biológica, a espécie de planta a que pertencia.“Mas entre o filme e a Bíblia irmãos, 
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 Vê-se claramente aqui o sincretismo contemporâneo mediante o qual constantemente a fé é edificada. Para 

transmitir aos presentes a idéia de que Jesus era de fato um sujeito singular, distinto, conhecido de um número 

razoável de pessoas, utiliza como referência uma terminologia própria de nossa sociedade espetacular, termo 

que nos é familiar, indicativo dos sujeitos que habitam a esfera da distinção: as “celebridades”. Deve-se aqui 

tomar nota da breve distância temporal que nos separa da novela de grande sucesso recentemente transmitida 

pela rede Globo de televisão, “Celebridades”. 
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eu fico com a Bíblia!”. Novamente, tornou a refutar o reconhecimento deste dia como o 

maior da história. Passou, em seguida, a identificá-lo no episódio da Ressureição.   

Novamente, descreveu-o emotiva e minuciosamente em cada detalhe, para 

posteriormente negar-lhe a posição de maior dia da História: “Mas este irmãos, não foi o 

maior dia da História. O maior dia da História irmãos, o maior dia da História irmãos será 

quando as câmeras da rede Globo irmãos, do SBT irmãos, entrarem por aquelas portas 

irmãos, e não será 60, 70, 80 por cento de crentes não irmãos, será 100%!! E eles não vão 

encontrar mais ninguém aqui irmãos, não terá ninguém aqui para aparecer na reportagem 

porque vamos estar todos irmãos, todos nós estaremos ao lado do Senhor, estaremos com 

ele irmãos! Aleluia, Aleluia!Aleluia!” (passou a “falar línguas” em seguida)
55

.  

 E eis que o momento paroxístico da pregação realizar-se-ia quando, sob o foco das 

luzes do espetáculo, das câmeras da Rede Globo e do SBT, o milagre da subida de Provetá 

ao reino dos céus seria registrado e transmitido para o mundo. Ali, onde os heróis anônimos 

da fé alcançariam a devida celebridade diante das câmeras, únicas testemunhas capazes de 

cristalizar o evento na história e transmiti-lo para os quatro cantos do mundo. Ali, onde a 

pequena e desconhecida comunidade de difícil acesso revelaria ao mundo, atônito, seu 

caráter sagrado.    

 A descrição deste culto permite-nos avaliar o quanto a mídia participa na construção 

do discurso e do imaginário religioso do pastor: a relação entre uma temporalidade 

“progressiva” da ciência e o registro midiático de seus feitos, com uma verdade una e 

imutável da Bíblia: “A ciência está mudando irmãos, o que ela diz hoje não é mais o que 

ela dirá amanhã irmãos. A verdade da Bíblia é só uma irmãos, só uma irmãos, é a verdade 

de Deus!”, disse em momento posterior. Toda a grandiosidade destes eventos referidos à 

modernidade, cuja presença na cena midiática é absolutamente central – o bebê de proveta, 

o homem indo à Lua, as relações políticas e militares entre os estados-nação – seriam 

eclipsados por um acontecimento maior, de caráter escatológico. Os papas de nossa 

indústria cultural, haveriam de curvar-se diante do milagre da elevação aos céus de uma 

comunidade 100 % evangélica, uma porcentagem que traduziria fielmente o caráter sagrado 

daquele território, até então anônimo, ali celebrizado. Principalmente a Rede Globo que, 
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 “Aqueles que não conhecem os crentes ficam impressionados porque nós gritamos, nós choramos porque 

sentimos o senhor dentro de nós... O crente de verdade vai ao culto com seu lenço.”, dizia ele em momento 

posterior, no auge da comoção geral. 
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como ouvimos diversas vezes, “pixa muito os crentes”, privilegiando em sua narrativa 

sobre a presença do pentecostalismo no espaço público uma perspectiva crítica centrada nos 

valores modernos da secularização, não teria outra opção senão curvar-se ao milagre e 

transmiti-lo ao mundo.    

Nas últimas décadas, têm-se verificado uma crescente presença da mídia pentecostal 

no espaço público brasileiro, e com esse crescimento uma nova corrente da política 

brasileira vêm adquirindo visibilidade (GIUMBELLI, 2003; MARIZ, 2003; ORO & 

SEMÁN, 1999; CONRADO 2001). A Igreja Universal do Reino de Deus em particular, 

tem chamado a atenção da academia desde a compra da Rede Record de televisão em 1990. 

Esta Igreja concentraria de uma forma espetacular não somente a atenção da academia, mas 

o foco da mídia no ano de 1995, quando Sérgio Von Helde, bispo da Igreja Universal do 

Reino de Deus que apresentava o programa “Despertar da Fé”, protagonizaria o episódio 

que viria a ficar conhecido como “O Chute na Santa”
56

. As iniciativas da Igreja Universal 

destacam-se por possuírem maior abrangência e, no caso da Rede Record, por esta ser uma 

das principais emissoras abertas tendo quase cobertura total do território nacional 

(FONSECA, 2003). 

Alguns números podem ser representativos. Segundo Alexandre Fonseca, “no 

primeiro semestre de 2000, os programas evangélicos de televisão representavam cerca de 

80 horas semanais de veiculação (Folha de São Paulo, 10/09/2000) – em 1992, esse número 

não chegava a 45 horas. A cada dia novas igrejas alugam horários, compram rádios e 

buscam mais e mais espaços de mídia para que possam ‘dar o seu recado’ a todos.” 

(FONSECA, 2003: 34). No plano político, a IURD vem aumentando o número de seus 

representantes em todas as instâncias legislativas, como nos mostra Conrado: “No ano de 

1986, a IURD elegeu apenas um deputado estadual e um deputado federal no Rio de 

Janeiro. Em 1990, já havia triplicado tanto o número de deputados federais quanto o de 

estaduais. Em 1994, duplicou esse número atingindo seis deputados federais e seis 

estaduais. Nas eleições de 1998, elegeu 17 deputados federais e 26 estaduais espalhados em 

16 estados brasileiros.” (CONRADO, 2001:85). No cenário público hodierno, talvez tivesse 

maior valor heurístico não indagar, a partir de idéias consagradas sobre o lugar da religião 

na modernidade, “o papel da religião na política ou pela política da religião”, mas buscar 
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 Sobre uma análise bastante pertinente sobre o episódio, cf Giumbelli 2003. 
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interpretar “como política e religião, em certos contextos, se constituem mutuamente.” 

(GIUMBELLI, 2003:197). 

 A crescente presença dos pentecostais no espaço público brasileiro, seus rituais e 

“eventos-espetáculos” midiatizados, sua progressiva inserção nos espaços de mídia e nos 

quadros políticos, remetem-nos, de forma quase inevitável, ao imaginário que outrora 

vinculava um catolicismo sincrético enquanto marco essencial da identidade nacional
57

. 

Assim, Patrícia Birman sugere que: 

  

“As referências constantes na mídia a personagens evangélicos nos sugerem que o 

crescimento de suas presenças está circularmente vinculado ao enfraquecimento 

das crenças unificadoras e totalizantes da sociedade nacional. Parecem causa e 

efeito de um relativo esfacelamento das bases religiosas em que se apoiava o 

projeto hegemônico que se realizava no “maior país católico do mundo”. (...) 

Percebemos que a mídia, junto a correntes do pensamento desenvolvidas na elite 

brasileira, cujo ethos católico é fortemente naturalizado, reagiu inicialmente ao 

crescimento pentecostal através de um combate feroz a este. (...) Por um momento, 

os pentecostais, identificados sobretudo como parte dos segmentos populares, eram 

os atores responsáveis pela intolerância religiosa que emergia nas periferias e 

favelas da cidade.” (BIRMAN, 2003: 237 e 239)  

 

Durante os primeiros anos da década de 1990 portanto, período marcado por uma 

inédita presença dos pentecostais na esfera pública, incidiriam sobre os “crentes” um 

discurso midiático estigmatizante, que acusava-os, por sua intolerante intolerância, de 

provocarem fraturas internas até então inexistentes na religiosidade tradicional e popular – 

sobretudo em relação aos cultos afro-brasileiros. Segundo a autora, o que vemos 

presenciando ao longo da década de 90 é um novo lugar do pentecostalismo no espaço 

público. Os “evangélicos”, sobretudo através da utilização da mídia de massa, “tem 
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 Gilberto Freyre, um dos ícones mais expressivos da intelectualidade brasileira que cunhou o marco 

identitário da nação a partir de um sincretismo católico, assinala que, “Híbrida desde o início, a sociedade 

brasileira é de todas da América a que se constituiu mais harmoniosamente quanto às relações de raça: dentro 

de um ambiente de quase reciprocidade cultural que resultou no máximo de aproveitamento dos valores e 

experiências dos povos atrasados pelo adiantado (...)Daí ser tão difícil, na verdade, separar o brasileiro do 

católico: o Catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade.” (FREIRE, 1963:93, grifos meus). 
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elaborado uma representação religiosa de seus fiéis enquanto integrantes da nação que 

nasce pois em oposição ao ethos católico. Constrói uma imagem de religião associada à 

riqueza, à opulência, ao cosmopolitismo e à globalização.” (IDEM: 242). Esta imagem, 

segundo a autora, foi construída em grande medida através dos grandes eventos 

espetacularizados que vem sendo promovidos pela Igreja na última década. Neste quadro, 

parece estar em curso portanto uma transformação significativa nas formas através das 

quais grupos sociais subalternos vêm participando da esfera pública, sobretudo através dos 

novos modos de integração social e política que vem sendo ofertados pelos evangélicos, 

onde a mídia eletrônica de massa parece ocupar um lugar central (BIRMAN, 2006).  

Ao analisar neste trabalho alguns aspectos relativos à entrada da mídia eletrônica de 

massa em uma comunidade evangélica, minha intenção não era demonstrar o quanto uma 

essencial e autêntica cultura religiosa fora pervertida pelo inexorável processo de 

homogeneização cultural provocado pela mídia eletrônica de massa, como alguns 

apocalípticos gostariam de argumentar (ECO, 1974), mas perceber a estrutura de relações 

entre religião e mídia enquanto estrutura histórica, síntese diacrônica e sincrônica da cultura 

(SAHLINS, 1990). Quero com isso argumentar que se a entrada da mídia eletrônica de 

massa na comunidade provocou sensíveis mudanças na sua “estrutura” – enquanto 

“relações simbólicas de ordem cultural” (IDEM, p.8) –, isto não significa que ali perdeu-se 

uma essencial identidade religiosa, que reproduzia-se de forma cíclica e perfeita antes de 

sua presença.  

Em nossos tempos, entre fascinados e atônitos, assistimos a um crescente 

investimento do religioso no midiático, que de alguma maneira refere-se ao que acredito ser 

um processo mais amplo: uma crescente “midiatização” da realidade social, ou em outros 

termos, uma crescente virtualização do real. Com isso não quero dizer que somos todos 

engendrados por um grande movimento teleológico da história, cujo destino seria o da 

homogeneidade cultural de um mundo massificado pela mídia eletrônica de massa, mas 

que, como sugere Joanildo Burity, vivemos um processo que “implica e convoca todos os 

atores sociais relevantes ou com pretensões de relevância social, política, cultural, etc., a 

buscarem o controle de canais e espaços de mídia.”. Segue-se daí que, no espaço público 

hodierno, “ser reconhecido, ouvido e visto como coletivo, e em muitos casos, mesmo 

individualmente; ter suas demandas percebidas como existentes, razoáveis ou possíveis; 
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exibir (-se como) alternativas à ordem social e simbólica vigente, tudo isso passa pelo 

acesso e a capacidade de manusear ou deixar-se enquadrar pelos meios”. (BURITY, 

2003:77 e 79). 

Neste trabalho, busquei interpretar estas diferentes narrativas no campo midiático 

sobre a identidade evangélica da comunidade de Provetá e a relação que seus moradores 

mantiveram com elas enquanto momentos expressivos sobre esta substancial mudança que 

parece estar em curso, relativa ao lugar do pentecostalismo na esfera pública e às relações, 

cada vez mais densas, entre religião e mídia eletrônica de massa. Mais do que vivermos um 

claro processo de intensificação dos vínculos entre religião e mídia, acredito haver algo 

mais do que mera utilização crescente dos meios pela religião. Trata-se de uma experiência 

religiosa que de alguma maneira encontra-se mediada, atravessada, direta ou indiretamente, 

pela presença dos espaços virtuais na construção da realidade social. Nesse sentido, poder-

se-ia sugerir que o registro das câmeras na elevação de Provetá aos céus daria ao evento um 

status de realidade distinto, tornaria a comunidade e sua dimensão sagrada real e visível , 

tanto para ela mesma quanto para o mundo.  

 O objetivo deste trabalho foi explorar um recorte histórico em torno das relações 

entre religião e mídia em Provetá. Da era Sales aos tempos de hoje, busquei analisar as 

diferentes maneiras através das quais os moradores de Provetá relacionaram-se com as 

narrativas sobre sua identidade “provetaense”, tanto na reportagem da Manchete quanto na 

do SBT. Se na era Sales eram uníssonos os juízos em torno do caráter maligno da cultura 

midiática, se os espaços de mídia eram vistos como passaportes indesejados para um 

mundo “profano” de práticas e crenças pecaminosas, o contato com “o mundo”, sobretudo 

através da mídia eletrônica de massa, é hoje desejado e visto como necessário pelas 

lideranças religiosas proeminentes da comunidade; é percebido de uma maneira geral por 

seus moradores como um meio eficiente para lidar com problemas, tanto de dimensões 

sociais quanto individuais – de demandas por saneamento básico a cirurgias plásticas, 

tratamentos médicos, barcos ou fama –, como veículo de maior eficiência para o acesso ao 

poder público.  

 Entretanto, se a mídia eletrônica de massa é capaz de ofertar-nos novas modalidades 

de ação política, de inserção no espaço público e de acesso às autoridades do Estado, se ela 

é condição de possibilidade para a construção de uma narrativa identitária sobre a condição 
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evangélica da comunidade em rede nacional, é também aquela que permite encontros entre 

diferentes mundos, sensibilidades e idéias. É também um espaço através do qual é possível 

participar de mundos imaginados (APPADURAI, 1996), imaginar o pertencimento a 

comunidades supra-territoriais de gostos estéticos, participar de padrões identitários que 

problematizam “um conceito de culturas como comunidades localizadas de pessoas 

suspensas em redes de significados compartilhados.” (ABU LUGHOD, 2001:118).  

Neste sentido, ao pensar a presença da mídia eletrônica de massa na comunidade de 

Provetá, meu objetivo não foi interpretá-la como força de subversão de uma estrutura até 

então imaculada, cuja reprodução era mantida plenamente pelos rigorosos interditos de um 

pastor que a mantinha “isolada” do mundo. Minha intenção foi precisamente explorar sua 

presença enquanto “transformação de uma cultura também como uma forma de sua 

reprodução” (SAHLINS, 1990: 174), enquanto um processo ambivalente sobre o qual 

qualquer narrativa normatizadora, que pretenda enquadrá-lo numa direção determinada, 

soaria bastante problemática.  
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