
E-mail para contato: silvania.sottani@estacio.br IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Autor(es): Silvânia Mineira Ribeiro Sottani

Palavra(s) Chave(s): Representação; Intolerância; Conservadorismo; Neopentecostalismo; Diabo.

Título: A CENTRALIDADE DO DIABO NO UNIVERSO NEOPENTECOSTAL: A RICA VIDA DISCURSIVA DAS MINORIAS NA 
NARRATIVA DA IURD

Curso: Comunicação Social

Economia Criativa

RESUMO

Considerando a temática da pluralidade de expressões em jogo na cultura participativa contemporânea, essa pesquisa, oriunda da participação no 
Programa Pesquisa Produtividade, objetiva complementar a discussão sobre os processos de empoderamento das minorias a partir da reflexão 
sobre os grupos sociais que operam a sua estigmatização na notável ascensão conservadora vivida no Brasil. Através de revisão bibliográfica, 
incursões etnográficas, entrevistas não-estruturadas e análises de conteúdo, refletimos sobre o problema da construção da intolerância no 
universo neopentecostal, principal reduto da extrema direita brasileira, atualmente com cerca de 45 milhões de fiéis e em franco crescimento 
midiático e político. Partindo da problematização sobre a possível relação entre a ascensão dos neopentecostais pari passu à ascensão de ideais 
não-progressistas, essa reflexão dá-se pela centralidade de um conceito caro à Comunicação: a representação. Para aprofundá-lo, defendemos a 
incorporação das perspectivas teóricas de Judith Butler aos estudos comunicacionais, dadas suas críticas à violência exercida pela representação e 
a categoria de performatividade discursiva, que leva-nos aos campos de inteligibilidade que produzem efeitos de verdade, categorias rígidas de 
identidade e consequentes silenciamentos e zonas de exclusão na teologia neopentecostal.  Esta resume-se à centralidade da figura do diabo, 
encarnado por todos aqueles que fogem do ideal normativo do “Homem de Deus”: feministas, militantes de esquerda, adeptos de outras 
religiões, especialmente de origem africana, prostitutas, usuários de drogas, pessoas que fazem sexo antes do casamento, fumam ou ingerem 
bebidas alcoólicas, a comunidade LGBT, criminosos e divorciados. Todos incluídos dentro dos mesmos parâmetros de anormalidade que são 
performados discursivamente pelo neopentecostalismo através de dispositivos de representação que desumanizam os sujeitos de experiência e 
definem as vidas a serem valorizadas e aquelas tidas como precárias e consequentes alvos da intolerância (Butler, 2006). O reducionismo da 
narrativa neopentecostal opera pela intensa visibilidade do que é tido como anormal, possibilitando que esse rol de ‘pecadores’ tenha uma vida 
discursiva intensa, porém dentro dos campos de inteligibilidade previamente determinados. Os ‘anormais’ estão constantemente presentes no 
imaginário dos fiéis para que mantenham-se firmes no propósito de se conceberem como virtuosos, assim como para incitá-los à guerra contra o 
diabo. O discurso se constrói essencialmente pela dupla negatividade ética – eu sou o não-outro; e, dessa forma, é densamente povoado pelos 
inimigos que deseja combater. Como exemplo, analisa-se o projeto “Gladiadores do Altar”, que objetiva a formação de jovens para “ganhar almas 
perdidas para o diabo”, nos moldes de um programa de formação militar. Entre o Eu-Virtuoso e o Outro-Anormal, temos discursos incendiários 
baseados em inflexíveis padrões de representação, ampliados por uma maciça presença em diversificadas mídias, agora territórios de 
evangelização. Observa-se, como resultados preliminares, uma vez que a pesquisa encontra-se em curso, que a produção discursiva da 
anormalidade, pela centralidade da figura do diabo, produz sujeitos que, pelo medo da anormalidade, desejam a ordem e legitimam a violência da 
identidade rígida. Em oposição à participação e à pluralidade, a ascensão neopentecostal desponta como principal entrave para o avanço de 
pautas progressistas no Brasil e contribui para endossar a perda de direitos civis conquistados, ora em curso. Conclui-se, preliminarmente, que 
temos, assim, no universo neopentecostal, um dos principais expoentes da intolerância que marca o imaginário de uma considerável parte do país 
nesse momento, que emerge pela simplificação do discurso político, reduzido da sua necessária pluralidade a uma dicotomia rígida: Nós-virtuosos 
versus os Outros-diabólicos.
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