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RESUMO: 

Diante dos efeitos que cercam o processo de midiatização e de como essa prática social afeta 
as relações entre os campos sociais, a pesquisa tem o objetivo de compreender de que forma 
as lógicas midiática e religiosa se reconfiguram como estratégias discursivas da instituição 
Record/IURD em ocasiões que sua visibilidade e legitimidade são ‘afetadas’ pelo discurso de 
outras mídias. O estudo é divido em duas partes. A primeira centra-se na revisão dos 
conceitos teóricos, como de campos sociais, campo midiático, poder simbólico, midiatização, 
das relações entre mídia e religião e de contratos de comunicação e leitura, que vão compor o 
referencial e atuar como norteadores da análise que se segue. A segunda etapa é dedicada à 
observação e análise do material empírico coletado de cada uma das mídias envolvidas nos 
embates discursivos. Para tanto, a análise se detém em dois episódios específicos travados 
pela Record, ambos provindos de datas anteriores às referenciadas pela pesquisa. O primeiro, 
que envolveu a Folha de São Paulo entre fevereiro e abril de 2009, foi desencadeado por 
reportagens que questionavam o estado de saúde do líder da IURD e dono Record, Edir 
Macedo e a qualidade da infra-estrutura e da programação da emissora. Já o segundo, 
ocorrido em agosto do mesmo ano, e que envolveu a Rede Globo, iniciou a partir de uma 
notícia exibida pelo Jornal Nacional que relatava uma investigação realizada pelo Ministério 
Público de São Paulo e que tinha como alvo o bispo e integrantes da Igreja Universal. A partir 
disso, e das respostas dadas pela Record às “atacantes”, o estudo evidencia as diferentes 
operações que perpassam as enunciações midiáticas e como elas se explicitam 
estrategicamente nos discursos das mídias ao se referenciarem umas às outras em momentos 
de “embates”. 
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Campos Sociais; Midiatização; Estratégias Discursivas; Mídia; Religião. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante dos efeitos que cercam a midiatização, e a afetação deste processo sobre as 

práticas sociais e as relações entre os campos sociais, levando-os a buscar a afirmação e o 

reconhecimento de seus poderes simbólicos, a consolidação dos conglomerados midiáticos 

como prática funcional tem acirrado não só as disputas entre mídias, mas também as 

existentes entre os campos sociais e os agentes que os integram. 

A principal consequência desses acirramentos é a redução dos espaços de atuação das 

mídias, o que as levam a disputar espaço junto aos mesmos públicos e se reflete no tratamento 

dispensado à informação, onde a ênfase muitas vezes se volta para a exaltação dos processos 

operados pelos dispositivos. Entre as formas encontradas para facilitar essas disputas, as 

mídias têm desenvolvido estratégias que permitam não apenas informar, mas também 

deslegitimar a concorrência e expressar seus modos de enunciação específicos, de maneira a 

atribuir identidades específicas aos seus discursos e constituir os chamados contratos de 

leitura com seus receptores. 

Tal contexto se torna ainda mais complexo quando os dispositivos envolvidos têm suas 

lógicas perpassadas por outras, como acontece com a Record, onde a midiática se encontra 

com a religiosa. Essa dualidade midiático-religiosa termina por atribuir e refletir um certo 

grau de ambiguidade das práticas operadas e nos discursos enunciados pela emissora, que em 

determinadas situações parece indissociável da igreja. 

Assim, o objetivo da pesquisa é analisar as estratégias discursivas desenvolvidas pela 

Rede Record em dois “embates” discursivos específicos: um deles travado com a Folha de 

São Paulo e o outro com a Rede Globo. Toma-se a expressão “embate” discursivo para 

denotar uma determinada situação de atrito e divergência existente entre os modos de 

enunciação das mídias envolvidas quando uma se refere à outra. Portanto, não se trata de uma 

ação física, mas de uma ação simbólica que se concretiza pelos processos de enunciação. 

A partir dessa constatação, o estudo se volta para a compreensão de como as lógicas 

midiática e religiosa se reconfiguram como estratégias discursivas da instituição 

Record/IURD em ocasiões que sua visibilidade e legitimidade são ‘afetadas’ pelo discurso de 

outras mídias. O estudo adota a designação Record/IURD por entender que existem situações 

em que se torna impossível separar as duas instituições. 

O interesse no objeto escolhido e no tema trabalhado está ligado a duas situações 

específicas, uma vivenciada e a outra constatada.   A primeira se deve à minha participação no 

projeto de pesquisa “Mídia e religião: um estudo dos novos dispositivos de contato entre o 
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mundo da fé e o fiel” financiado pelo Cnpq (Edital Universal 2007) e coordenado pela 

professora doutora Viviane Borelli, em 2009, e o crescente interesse em trabalhos científicos 

que envolviam o tema mídia e religião. 

A segunda situação foi provavelmente a mais decisiva para o desenvolvimento do 

trabalho, pois envolveu não apenas os conhecimentos científicos adquiridos como acadêmico 

de jornalismo, mas também a experiência como telespectador/leitor da mídia cotidiana. Por 

meio dessa relação de saberes, durante os estudos no grupo de pesquisa, dois episódios 

midiáticos chamaram a minha atenção: os desentendimentos da Rede Record com a Folha de 

São Paulo e com a Rede Globo. Sob o pano de fundo das divergências midiatizadas foi 

possível perceber a presença de preceitos que já haviam sido estudados em pesquisas 

anteriores, como os elementos discursivos utilizados de maneira estratégica pela Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD) em seus programas televisivos, e outros que ainda teriam 

que ser melhor explorados, como as estreitas ligações técnico-financeiras que aproximam a 

denominação religiosa da Rede Record e como isso se refletia na ampla elaboração 

expressivo-discursiva da instituição midiática e religiosa. 

No atual contexto comunicacional, é possível afirmar que a midiatização tem se 

consolidado como prática social recorrente dos campos sociais, e que, apesar disso, não 

esgota e nem encerra a discussão sobre seus desdobramentos sobre a sociedade. Prova da 

abrangência dos fenômenos relacionados à midiatização são os muitos trabalhos, que direta, 

ou indiretamente, abordam ou estão relacionados ao tema. O presente estudo pretende, a partir 

dessa constatação, contribuir tanto para as áreas que analisam os fenômenos da midiatização, 

quanto as que investigam a relação entre os campos sociais, em especial o midiático e o 

religioso. 

A pesquisa se divide em duas grandes partes que estão interligadas. A primeira consiste 

na revisão e levantamento de conceitos teóricos que permitam delinear o contexto 

comunicacional e social em que se desenrolam os “embates” discursivos entre as mídias 

analisadas. Diante disso, o aporte teórico inicia com a contextualização histórica e social da 

Igreja Universal, destacando o aparato midiático detido por ela, e com a realização de uma 

breve abordagem sobre o movimento neopentecostal brasileiro. 

Em seguida, o estudo parte para a delimitação do conceito de campos sociais e campo 

midiático e para a relação desenvolvida entre eles em torno da disputa pela visibilidade, 

legitimidade, controle sobre a inteligibilidade social e o reconhecimento junto ao público, e de 

como esses fatores, que se instituem como o poder simbólico do campo midiático, se 

transformam na moeda principal das trocas simbólicas realizadas pelos atores e seus campos. 
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O capítulo seguinte explora os contornos da cultura midiática e de como a mídia assume 

o papel central nas relações sociais e interfere nas interações realizadas entre as instituições e 

atores sociais. A partir disso se torna possível compreender que a midiatização não se 

restringe à função de mediação da sociedade e nem ao domínio técnico necessário para a 

operacionalização das mídias em busca de visibilidade, mas que gera, através desses 

dispositivos midiáticos, processos de inteligibilidade social. Como conseqüência, as práticas e 

lógicas do campo midiático afetam e são afetadas pelo conjunto de ações e saberes que 

compõem o habitus dos demais campos, e dessa interação se constitui o bios midiático, que 

tem no processo de midiatização o seu próprio modus operandi.  

Após definir o conceito de campos sociais e as características do processo de 

midiatização, o estudo adentra na relação entre mídia e religião, discutindo os conceitos 

trabalhados por outros autores que estudam o tema e que auxiliam a esclarecer o 

funcionamento midiático-religioso peculiar da instituição Record/IURD e a interdependência 

existente entre a emissora televisiva e a denominação religiosa. 

No capítulo seguinte discute-se o processo de enunciação, a construção discursiva e como 

as mídias elaboram suas estratégias discursivas para garantir e firmar seu poder simbólico 

diante da concorrência. Ao final reflete-se o conceito de contratos de leitura, constituídos por 

discursos midiáticos distintos como forma de estabelecer vínculos com seus públicos e 

construir suas identidades. Outra característica relacionada aos contratos são as estratégias 

para persuadir e atrair novos leitores/telespectadores e/ou influenciar no tratamento que cada 

mídia dedica a outro, como ocorre em períodos de referências diretas entre as empresas 

jornalísticas. 

A segunda parte da pesquisa é dedicada à realização da análise semiológica do material 

empírico segundo os conceitos teóricos revisados, o que assinala o caráter qualitativo da 

mesma e se aproxima da definição feita por Michel (2005, p. 33), ao afirmar que essa 

modalidade “fundamenta-se na discussão da ligação e correlação de dados interpessoais, na 

co-participação das situações dos informantes, analisados a partir da significação que estes 

dão aos seus atos”.  

O que a autora assinala é o fato de que na pesquisa qualitativa, “a verdade não se 

comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, 

a partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na 

argumentação lógica das ideias, pois os fatos (...) são significados sociais” (MICHEL, 2005, 

p. 33).  
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A metodologia utilizada envolve elementos característicos da análise semiológica ao se 

interessar “pelos estudos da linguagem, de suas formas comunicantes e da manifestação do 

sentido” e utilizar autores voltados para a compreensão dos processos de enunciação e a 

contextualização dos sentidos discursivos, como Bakhtin, Charaudeau e Verón (CODATO e 

LOPES, 2009, p. 210). Outro elemento que enfatiza a presença desse tipo de análise é a 

identificação das estratégias discursivas e os modos de dizer da Record/IURD dentro de 

episódios específicos como objeto de pesquisa, assim como a comparação do seu discurso 

com o de outros suportes concorrentes, características essas que atendem o caratér de 

comparação ressaltado como necessário por Verón (2004). 

A fim de poder acompanhar as peculiaridades de cada “embate discursivo”, já que se trata 

de episódios que antecedem as datas adotadas como marcos iniciais, eles foram observados de 

forma sistemática. De acordo com Gil (2008, p. 104), o pesquisador precisa, ao aplicar, essa 

técnica, estabelecer o que, quais os momentos e a forma de organização do que vai ser 

observado. 

Seguindo as recomendações de Gil (2008) e de Verón (2004), a etapa inicial para a 

constituição do corpus foi a pesquisa em busca das reportagens publicadas pela Folha de São 

Paulo e exibidas pela Rede Record e Rede Globo durante os episódios observados. 

O primeiro envolveu a Folha de São Paulo e a Rede Record e tem como marco inicial 

adotado as reportagens publicadas pela jornalista Elvira Lobato no dia 15 de dezembro de 

2007 e os textos publicados a partir dessa data e que se refiram à emissora.  A pesquisa 

também vai utilizar as reportagens publicadas pela coluna “Outro Canal”, escrito por Daniel 

Castro, e os editoriais da Folha relacionados ao “embate”. 

O segundo, que envolveu a Rede Globo e a Rede Record, embora tenha como marco 

inicial o ano de 1995, centrou a reflexão nas reportagens produzidas durante o mês de agosto 

de 2009, período de onde foram extraídas as matérias exibidas pelo “Jornal Nacional”. 

Em contrapartida, no material coletado da Rede Record predominam reportagens exibidas 

pelo “Jornal da Record”, o principal telejornal da emissora, e pelos programas “Domingo 

Espetacular” e “Repórter Record”. 

Depois de selecionar as reportagens foi realizada uma análise mais aprofundada para 

retirar os principais enunciados que representassem a essência do discursivo das mídias, 

fragmentos também conhecidos como formações discursivas (FD). 

Os fragmentos foram divididos por episódios como forma de facilitar a comparação e a 

compreensão das estratégias discursivas desenvolvidas pelas mídias analisadas e como cada 

uma se refere à outra em meio à situação de “embate”. 
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2. PRIMEIRA PARTE: MIDIATIZAÇÃO, RELIGIÃO E OS CONTRATOS 

  

2.1. O poder midiático iurdiano 

 

Embora a Igreja Universal do Reino de Deus tenha sido fundada oficialmente em 9 de 

julho de 1977, pelo bispo Edir Macedo Bezerra, as atividades da denominação religiosa 

surgiram muito antes do seu “batizado”. Simultaneamente a sua estruturação teológica e 

infraestrutural, a IURD, por intermédio de Macedo, iniciou o estabelecimento de um império 

comunicacional adquirindo a Rádio Copacabana – a primeira mídia comprada sete anos após 

a fundação e que anos mais tarde viria integrar a Rede Aleluia. 

Junto com a rápida expansão da Universal, e a consequente incorporação de mídias, 

cresceu também o interesse dos demais grupos comunicacionais a cerca dos passos 

empresariais dados por Edir Macedo. Em dezembro de 2007 o jornal Folha de São Paulo1 

publicou uma série de reportagens sobre a IURD, onde a denominação figurava como a maior 

proprietária de estações de rádio (40) e emissoras de televisão (23) do país. Além da aquisição 

de emissoras de TV, como a Rede Mulher, a Rede Família, a CNT e a Rede Record – o pilar 

midiático da Universal –, a IURD também faz uso de outro mecanismo para propagar sua 

doutrina: o aluguel de horários em outras TVs abertas – como na Rede TV! e na TV Gazeta. 

Segundo Tavolaro (2007, p. 237), a IURD tem, aproximadamente, cerca de 240 horas de 

programação diária em todo o Brasil. Desse total, contabiliza-se cerca de 45 horas semanais 

de programação apenas nos canais de TV aberta, Rede Record e Rede TV!. 

A Universal também investe pesado no fronte das publicações impressas: no Brasil conta 

com as revistas Plenitude, lançada em 1985 – assim como a Record está para o meio 

televisivo, a revista está para o meio impresso, com uma tiragem mensal de 250 mil 

exemplares – e A Visão da Fé. Além das revistas, possui os jornais Correio do Povo – 

adquirido em 2007 e com circulação no Rio Grande do Sul –, Hoje em Dia – com circulação 

em Belo Horizonte, Minas Gerais – e a Folha Universal – pertencente ao selo IURD e que 

circula desde 1992, com tiragem superior a 2,3 milhões de exemplares e de distribuição 

gratuita em todo o país. 

Behs (2009, p. 28), ao citar Fonseca (2003a), utiliza a denominação “redoma de mídias” 

para caracterizar a conjunção midiática iurdiana, dentre as quais se destaca o maior 

                                                           
1 Informações retiradas da reportagem intitulada “Igreja controla maior parte de TVs do país”, de 15 de dezembro de 2007 e 
elaborada pela jornalista Elvira Lobato, do jornal Folha de São Paulo. Acessado em 10/04/2010 e disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u373563.shtml. 
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investimento feito pela denominação na internet e justifica o nome: o site Arca Universal, que 

integra alguns dos principais canais de comunicação e permite o acesso a produtos, 

jornalísticos, evangélicos, de entretenimento, entre outros. 

A cruzada Record/IURD, segundo Tavolaro (2007) e dados levantados por pesquisadores 

como Mariano (2005) e Fonseca (2003b), tem se mostrado eficiente em ultrapassar fronteiras 

e conquistar fiéis. Além das transmissões internacionais da Rede Record, a Universal conta 

com vários veículos impressos que circulam no exterior: o Tribuna Universal em Portugal; o 

Faith in Action! e o City News na Inglaterra; o Stop Suffering na África do Sul; o Pare de 

Sufrir no Chile, na Bolívia e nos Estados Unidos; o Tribune Universelle na França; e o 

Universal News, também nos Estados Unidos (FONSECA, 2003b, p. 263). 

A presença da Universal vai além das mídias chamadas tradicionais, prova disso são os 

investimentos feitos em parques gráficos, gravadoras e portais on-line a fim de consolidar e 

ampliar sua “vitrine digitalizada” e, consequentemente, a comercialização e circulação de 

produtos e mercadorias vinculados à fé iurdiana. 

Estudar a Rede Record e não abordar a sua proximidade com a Igreja Universal do Reino 

de Deus (IURD) é uma hipótese descartada para a maioria dos pesquisadores que pretendem 

entender em profundidade tanto o contexto neopentecostal iurdiano – e seu envolvimento com 

as mídias – quanto o funcionamento empresarial recordiano – onde a IURD assume um papel 

de destaque como um dos principais clientes da emissora. Outro fator que torna inviável a 

separação Record/IURD é o fato de que ambas instituições compartilham o mesmo líder – o 

bispo Edir Macedo –, que a partir da compra da emissora, obteve também uma nova 

ferramenta de expansão religiosa: e midiática. 

O casamento entre a Record e a IURD se confunde com a própria história do movimento 

neopentecostal, onde a fórmula “mídia e religião” se configurou como a principal forma de 

propagação da fé dessa vertente. As igrejas enquadradas nessa corrente são conhecidas por 

atividades que extrapolam os limites físicos ocupados tradicionalmente pelas instituições 

religiosas mais antigas e, ainda, por não possuírem uma homogeneidade teológica entre si. 

Além disso, por transformarem as mídias, especialmente a televisão, em extensões dos 

templos. 

Oro (apud MARIANO, 2005, p. 36) destaca que dentre as características que compõem 

as igrejas neopentecostais, a que mais se destaca é a empresarial, e que algumas das 

instituições religiosas, mais do que se estruturarem e agirem como empresas, têm como 

objetivo obter lucros. Mariano explica que: 
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(...) Quanto menos sectária e ascética e quanto mais liberal e tendente a investir em 
atividades extra-igreja (empresariais, políticas, culturais, assistenciais), (...) mais 
próxima tal hipotética igreja estará do espírito, do ethos e do modo de ser das 
componentes da vertente neopentecostal (MARIANO, 2005, p. 37). 

 

  

Nesse contexto, embora a Record e a IURD integrem campos sociais distintos, uma o 

midiático e a outra o religioso, as formas como ambas se estruturam geram ambigüidades, 

tornando-se inviável separá-las. Como foi informado anteriormente, o primeiro fator que 

impede essa dissociação é a liderança exercida nas duas instituições por Edir Macedo, o 

segundo é o fato da Record pertencer à Universal que, além de inserir a emissora na “redoma” 

midiática iurdiana, lhe atribui o caráter de mídia religiosa, e o terceiro fator, consequente do 

segundo, é o de que a própria igreja se organiza e opera suas práticas simbólicas segundo 

lógicas provindas das mídias por ela operadas. Essa proximidade e complementaridade é o 

que leva o estudo a utilizar a expressão Record/IURD para se referir, direta ou indiretamente, 

à alguma das instituições diante de temas ou situações que digam respeito a uma ou outra. 

  

2.2. A relação (inter) campos e o poder simbólico 

 

A formação de qualquer sociedade e sua estruturação normalmente envolve o travamento 

de lutas sociais e a segmentação como forma de garantir a constituição e afirmação de esferas 

específicas da experiência, assim como a ascensão e consolidação dos atores que integram 

esses espaços. A cada um desses ambientes é atribuída a denominação de campo social, que 

vai se desenvolver, através de seus agentes, práticas, códigos e regras próprias, que, por sua 

vez, servirão para iniciar novos indivíduos em suas fileiras de acordo com as suas habilidades 

e os seus conhecimentos – como, por exemplo, o campo político, midiático, religioso, 

cultural, saúde, etc. 

Portanto, os campos, ao se segmentarem, além da busca pela consolidação de um 

ambiente social, técnico e simbólico próprio, têm o permanente objetivo de conquistar o 

reconhecimento de suas especificidades junto aos seus corpos sociais e aos demais campos. À 

essa ideia de segmentação Bourdieu (1990, p. 160) acrescenta que é “através da distribuição 

das propriedades, [que] o mundo social apresenta-se, objetivamente, como um sistema 

simbólico que é organizado segundo a lógica da diferença, do desvio diferencial”.  
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A lógica do diferencial, inserida em um contexto em que os campos assumem, a priori, 

posições de igualdade uns frente aos outros, acaba por incitar o surgimento e o travamento das 

lutas sócio-simbólicas como forma efetiva de aquisição e acúmulo de poder – ou capital – 

simbólico, resultado esse que é considerado como a principal forma de distinção social. O 

capital simbólico, de acordo com Bourdieu: 

 

 

Não é outra coisa senão o capital econômico ou cultural quando conhecido e 
reconhecido, quando conhecido segundo as categorias de percepção que ele impõe, 
as relações de força tendem a reproduzir e reforçar as relações de força que 
constituem a estrutura do espaço social. (...) As relações objetivas de poder tendem a 
se reproduzir nas relações de poder simbólico. Na luta pela produção do senso 
comum ou, mais exatamente, pelo monopólio da nominação legítima, os agentes 
investem o capital simbólico que adquiriram nas lutas anteriores e que pode ser 
juridicamente garantido (BOURDIEU, 1990, p. 163). 

 

 

Por outro lado, embora os campos sociais busquem consolidar seus poderes simbólicos e 

assim se legitimarem em âmbitos específicos, eles partem das mesmas premissas para se 

constituírem como espaços sociais organizados. Accardo, citado por Esteves, explica que: 

 

 

Qualquer campo social é invariavelmente constituído por uma combinação de três 
diferentes recursos: económicos, culturais, e sociais. Por esta razão, é habitualmente 
dada a designação de «capital aos diferentes recursos que pressupõem e que são 
produzidos pela atividade do campo (...): o capital econômico, o capital cultural e o 
capital social (a rede de relações mobilizáveis)» (ESTEVES, 1998, p. 153). 

 

 

Dessa forma, são necessários, pelo menos, três elementos básicos – econômico, cultural e 

social – para a constituição de um campo social, a partir dos quais se estrutura o capital sócio-

simbólico.  Outro traço característico da composição de um campo é o constante 

tensionamento entre os agentes que integram seu corpo social que, da mesma forma como 

ocorre entre os espaços sociais, se envolvem em disputas internas em torno do poder 

simbólico que o compõe.  

Essas relações configuram o que Bourdieu denominou como “campo de forças”, onde “há 

dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes, de desigualdade, que se 

exercem no interior desse espaço – que é também um campo de lutas para transformar ou 

conservar esse campo de forças” (BOURDIEU, 1997, p. 57). 
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Como resultado desses entraves e disputas pelo poder simbólico, de acordo com Bourdieu 

(1990, p. 161), se originam duas formas de afetação da percepção do mundo social. A 

primeira delas é a chamada “objetiva”, onde os campos e seus agentes podem, através da ação 

representativa, fazer valer uma determinada realidade. A outra é a “subjetiva”, no qual a 

estratégia se concentra em alterar “as categorias de percepção e apreciação do mundo” através 

da interferência nas “estruturas cognitivas e avaliatórias”. Logo, de acordo com a lógica 

explicitada pelo autor, os campos e agentes que detêm maiores conhecimentos e 

reconhecimentos são aqueles que têm mais condições de impor suas escalas de valor e seus 

produtos junto aos seus corpos sociais e à sociedade. 

 

 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e 
fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de mundo; poder quase mágico 
que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 
económica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 
reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário (BOURDIEU, 2009, p. 14). 

 

 

Dentro dessa interação instável e de certo equilíbrio entre os campos, o midiático – 

portador vicário do poder legitimador de discursos – centraliza em si as mediações sociais, 

estabelece e regula as relações entre eles e permite que os bens simbólicos e específicos de 

cada um adquira ou perca valor junto à sociedade, atribuindo ou restringindo o nível de 

visibilidade, legitimidade e inteligibilidade. Tal caracterização do campo midiático pode ser 

entendida como a proposta por Rodrigues (2000) em relação ao campo dos media2, que o 

define como: 

 

 

(...) a instituição que possui a competência legítima para criar, impor manter, 
sancionar e restabelecer a hierarquia de valores, assim como o conjunto de regras 
adequadas a respeito desses valores, no campo específico da mediação entre os 
diferentes domínios da experiência sobre os quais superintendem, como vimos, na 
modernidade, os diferentes campos sociais (RODRIGUES, 2000, p. 202). 

 

 

A função de mediação das relações entre os campos e corpos sociais, de acordo com o 

autor, assume um papel lógico e estratégico pelo campo midiático. Lógico porque é através 

dele que o tecido social se mantém mobilizado e integrado em torno de valores comuns, e 

                                                           
2 Adota-se o termo em português mídia. 
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estratégicos porque as diferentes mídias possuem retóricas e discursos propícios para criar, 

promover, convencer e impor tais valores e regras – artifícios esses que têm o poder de 

influenciar a percepção de mundo e que caracterizam o que o autor chama de efeito de 

realidade. 

Utilizando os pontos de vista de Rodrigues (2000, p. 204) e Esteves (1998, p. 161) é 

possível apontar que a autonomização – e a consequente legitimização do campo das mídias – 

e seu poder legitimador são provenientes da delegação de funções – expressiva e discursiva – 

que os demais campos concedem às mídias. Dentre estas atribuições estão a dessacralização 

do conhecimento e dos rituais cultivados pelos seus corpos sociais, e na transparência, que 

constitui a base dos procedimentos midiáticos: dar e ter visibilidade do mundo. 

O funcionamento dessa “mediação social generalizada” (ESTEVES, 1998, p. 144), ao 

mesmo tempo em que conduz os campos a uma homogeneização de suas práticas e valores, se 

opõe ao processo de autonomização dos mesmos, formando uma via de mão dupla a respeito 

da legitimidade do campo das mídias. De um lado está a “utilidade” em divulgar aquilo que é 

de interesse das demais esferas sociais e, de outro, a “resistência”, que, por vezes, reluta em 

permitir o acesso das mídias ao ambiente sócio-técnico-simbólico que as constituem. 

O caráter de regulação midiática vem ao encontro da análise que Rodrigues (1999) faz a 

respeito do atual contexto da sociedade. Segundo ele, a mídia vem “sobrepondo-se cada vez 

mais não [apenas] à nossa percepção imediata do mundo, mas também aos ritmos do 

funcionamento das instituições” (RODRIGUES, 1999, p. 01), ajustando e hierarquizando a 

forma como os olhares devem ser direcionados para a realidade. 

O principal efeito que surge desses tensionamentos entre os demais campos e o midiático 

é a uniformização parcial que os primeiros sofrem, ou seja, eles mantêm a integridade da sua 

estruturação social e a essência do seu capital específico, mas seu funcionamento é 

perpassado e reconfigurado segundo lógicas midiáticas. A partir de tal contexto, é preciso 

discutir o conceito de midiatização para além da conceituação do campo midiático como 

mediador das relações sociais. 
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2.3. Midiatizo, logo, existo 

 

Descartes, ao elaborar o princípio da dúvida3 – que consistia no encadeamento contínuo 

de dúvidas, e que conduziria a uma verdade que não poderia ser colocada em cheque – chegou 

à conclusão de que não era possível acreditar piamente no que os sentidos captavam, e que a 

única certeza do ser humano era a de que sua existência só se tornava possível de ser 

comprovada por meio da capacidade de pensar (JAPIASSÚ, 2006). Nascia, assim, o 

princípio: “penso, logo existo”. 

Aplicado na sociedade contemporânea, em que o campo midiático passou a reger e 

mediar as interações entre as demais esferas de experiência e os sujeitos que as constituem, o 

princípio da dúvida de Descartes assume um grau de incerteza ainda maior – já que a mídia 

trabalha prioritariamente com a visibilidade sensorial em contraposição à capacidade reflexiva 

de pensamento, pregada e defendida pelo filósofo. Essa relação pode ser melhor 

compreendida na ideia de Giddens trabalhada por Sodré, na qual a utilização da informação 

passa a estar a serviço da “reflexividade institucional”, com a finalidade de sustentar um 

determinado sistema social, e não mais da “autorreflexividade”, atomizando a capacidade 

reflexiva do sujeito (SODRÉ, 2006, p. 21). 

Isso ocorre porque, como conceitua Fausto Neto: 

 

 

As mídias deixaram de ser apenas instrumentos a serviço da organização do 
processo de interação dos demais campos, e se converteram numa realidade mais 
complexa em torno da qual se constituiria uma nova ambiência, novas formas de 
vida, e interações sociais atravessadas por novas modalidades do «trabalho de 
sentido» (FAUSTO NETO, 2008, p. 92). 

 

  

A especificidade funcional das mídias, assim como a tendência de se engendrarem como 

redes interligadas proporcionam o surgimento de uma cultura midiática, definida por Mata 

(1999 p. 85) como uma nova forma de interação e estruturação das práticas sociais marcadas 

pela existência de tais dispositivos4, e que, ao produzirem significados, permitem que ordens 

sociais se compreendam, comuniquem e se transformem.  Por outro lado, a cultura das mídias 

                                                           
3 Japiassú (2006, p. 69) esclarece que a dúvida de Descartes era considerada metódica porque “se eu duvido de 
tudo o que me vem pelos sentidos, e se eu duvido até mesmo das verdades matemáticas, não posso duvidar, 
portanto, de que existo enquanto tenho essa consciência”. 
4 O conceito de dispositivo pode ser entendido como um aparato tecnológico e discursivo que exige o domínio e 
aplicação de técnicas específicas para sua operacionalização e possui uma linguagem própria e recursos 
simbólicos exclusivos do meio ao qual representa e está inserido. 
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também é a responsável pela geração de novos modos de consumo dos produtos simbólicos 

produzidos por elas mesmas, em que “é a cultura como um todo que a cultura das mídias 

tende a colocar em movimento, acelerando o tráfego entre suas múltiplas formas, níveis, 

setores, tempos e espaços” (SANTAELLA, 2003, p. 53). 

Esse nem tão novo papel desempenhado pelas mídias acaba gerando um crescente 

processo de midiatização ou, como denomina Sodré (2008, p. 21), uma “tecnointeração”, que 

é entendida como uma mediação social em que o consumo da informação, elaborada segundo 

princípios empresariais e mercadológicos característicos dos dispositivos midiáticos, assume a 

centralidade das interações, também conduzidas por valores sócio-técnico-simbólicos 

originários desses mesmos dispositivos. 

O autor observa que esse processo social tem dois efeitos distintos e complementares. No 

primeiro deles, ao atuar sobre os atores sociais, a midiatização: 

 

 

(...) implica uma transformação das formas mais tradicionais de sociabilização, além 
de uma nova tecnologia perceptiva e mental. Implica, portanto, um novo tipo de 
relacionamento do indivíduo com referências concretas ou com o que se tem 
convencionado designar como verdade, ou seja, uma outra condição antropológica 
(SODRÉ, 2008, p. 27). 

 

 

Condição essa que se origina, portanto, a partir da convergência das influências 

normativa, sensorial e emocional dos dispositivos midiáticos sobre os “aparelhos perceptivos” 

dos , regulando identidades, comportamentos e juízos conforme o “gosto médio” e em prol de 

“uma estetização generalizada da vida social” (SODRÉ, 2008, p. 44), e os transformando 

como a base de um “sistema leitor” e “redutor de complexidades” (FAUSTO NETO, 2008, p. 

95). 

A afetação do tecido social pela midiatização pode ser percebida no esquema formulado 

por Verón (1997, p. 15), no qual, ao posicionar a mídia no centro das interações sociais, 

demonstra seu poder de reconfigurar a organização interna e a forma de comunicação das 

instituições5 e as mídias (coletivo 1), o consumo midiático dos atores individuais, portanto as 

relações entre mídias e sujeitos (C2) e as relações estabelecidas entre estes com as instituições 

(C3), ao mesmo tempo em que modifica a sua própria forma de operacionalização com os 

demais componentes do esquema (C4). 

                                                           
5 Verón utiliza o termo instituições para designar o que pode ser entendido como os campos sociais. O trabalho 
vai adotar o termo campo como sinônimo de instituição. 
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FIGURA 1 – Esquema da semiose da midiatização, reprodução a partir de modelo desenvolvido por 
VERÓN (1997). 

 

O esquema de Verón (1997) tem seu funcionamento complexificado quando a mídia, 

além da centralidade protagonizada, é perpassada por lógicas provenientes de outras 

instituições, já que, haveria assim, um “deslocamento” da mídia a favor de uma determinada 

instituição, causando, desse modo, uma reconfiguração da afetação das relações sociais pelas 

lógicas midiáticas e também pelas regras dessa “instituição-mídia”. 

Um exemplo dessa forma de operacionalização ambígua é a Rede Record, que embora se 

trate de uma emissora de TV aberta, a qual se autodenomina “isenta” de ideologias 

religiosas6, explicita, em determinadas situações, o seu discurso favorável e de defesa à 

IURD. Essa alternância entre o implícito e o explícito também revela como a lógica religiosa, 

embora não seja visível, pode estar impregnada no funcionamento da “instituição-mídia”, 

vindo à tona quando sua posição e legitimidade são confrontadas pela concorrência. 

Por outro lado, Gomes (2008) orienta que a midiatização não é caracterizada apenas pela 

reconfiguração do ambiente social em prol de uma “ecologia comunicacional”, mas também 

pela sua transformação em um processo-locus de inteligibilidade, através do qual a sociedade 

compreende e interpreta a realidade vivida. Para exemplificar, o autor utiliza a conversão do 

teatro, antigamente estruturado com palco e plateia, em teatro arena, onde a separação entre os 

dois locais desaparece e, ao mesmo tempo, permite que tudo seja tomado como palco e 

passível de ser midiatizado – apropriado, ressignificado e transmitido. Emerge, assim, um 

                                                           
6 Embora a Record pertença à IURD, Edir Macedo, em entrevista concedida à Folha em 13/10/2007 explica que 
a igreja é apenas uma cliente da emissora, assim como a Igreja Católica é da Globo e de outros canais. Já a 
reportagem da revista Veja intitulada “Um corpo de duas cabeças”, publicada em 19/09/2009, aponta ligações 
entre a emissora e a igreja que transcendem o vínculo clientelista, como a participação de membros da Universal 
em cargos da Record, os vultuosos recursos pagos pelos horários da madrugada, a utilização de imóveis da igreja 
pela emissora e, em contrapartida, o “empréstimo” do aparato tecnológico e do material produzido pela TV para 
a produção de programas da IURD. 
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“novo modo de ser no mundo”, no qual os personagens midiáticos “tornam-se personagens de 

si mesmos” e a sociedade assume um papel passivo de participação vicária nesse espetáculo 

(GOMES, 2008, p. 20). 

 

 

O processo de midiatização social se organiza em torno do consumo relacionado 
com as produções de sentido social. Em uma participação vicária, as pessoas são 
consumidoras de sentidos construídos por outros, que trabalham com maestria os 
processos estruturadores do imaginário social. Por sua vez a construção de sentido 
(...) não pode ser realizada em oposição direta à cultura, ao modo de ser das pessoas 
(GOMES, 2006b, p. 133). 

 

 

O consumo dos sentidos gerados pelo processo de midiatização, na concepção de Sodré 

(2008), acontece na forma de afetação da vida social por uma estética midiática, na qual: 

 

 

A forma midiática condiciona apenas na medida em que se abre a permeabilizações 
ou permite hibridizações com outras formas vigentes no real-histórico. Trata-se de 
fato da afetação de formas de vida tradicionais por uma qualificação de natureza 
informacional – uma tecnologia societal, como já frisamos – cuja inclinação no 
sentido de configurar discursivamente o funcionamento social em função dos 
vetores mercadológicos e tecnológicos é caracterizada por uma prevalência da forma 
(que alguns autores preferem chamar de “código”; outros, de “meio”) sobre os 
conteúdos semânticos (SODRÉ, 2008, p. 23). 

 

 

As permeabilizações e hibridizações referidas por Sodré podem ser entendidas aqui como 

resultados provenientes das “zonas de pregnância”, conceituadas por Fausto Neto (2008, p. 

96) como espaços formadores de “políticas de sentido” resultantes da interação entre 

produtores e receptores dos discursos midiáticos. O autor utiliza elementos do campo 

jornalístico para esclarecer que o “trabalho de sentido” realizado pela midiatização sobre as 

inteligibilidades está vinculado a quatro aspectos estratégicos básicos. 

O primeiro é “a transformação da «topografia jornalística» como espaço «organizador do 

contato»”, onde a mídia, ao enfocar o cenário e os personagens que nele atuam, busca permitir 

que o público visualize o ambiente de produção para ter referências de sua existência. O 

segundo é a “autorreferencialidade7 do processo produtivo”, ou seja, o discurso direciona a 

abordagem para a “realidade da construção” e os procedimentos que cercaram o seu processo 

de produção, ou seja, o dispositivo midiático passa a referir as suas próprias ações para dar 
                                                           
7 O conceito de autorreferencialidade vai ser melhor explicado na sequência, especialmente a partir de Luhmann. 
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inteligibilidade aos fenômenos sociais. O terceiro é a “autorreflexividade posta em ato”, em 

que o discurso adquire elementos reflexivos sobre os modos de fazer que compõem sua 

política editorial e norteiam o processo de “construção da realidade”. O último aspecto é a 

“estratégia de protagonização do leitor”, que convida o receptor a ingressar na lógica da 

construção discursiva, seja como produtor ou receptor/interpretante das mensagens (FAUSTO 

NETO, 2008, p. 96). 

A partir dessa processualidade habitual do campo midiático pode-se perceber a transição 

da sociedade dos meios e da mediação para a sociedade midiatizada, onde a midiatização 

permeia o tecido social e traz consigo o enraizamento do princípio de que aquilo que “não é 

visto não é lembrado” – lógica que rege o campo midiático e a maioria das empresas 

jornalísticas – logo, não existe socialmente. A correlação de dependência entre a “existência 

social” e aspectos sensoriais, visualidade e visibilidade, torna possível propor um “princípio 

de certeza”, em analogia à reflexão descartiana: midiatizo, logo existo. 

A partir disso é possível perceber e acompanhar as mudanças do campo midiático e a 

consolidação de um novo ambiente, onde as práticas sociais passam a ser reconfiguradas de 

acordo com a mediação tecnológica e segundo preceitos da cultura midiática. 

 

2.4. A transformação do habitus em bios midiático e o toma lá, da cá 

 

A imersão dos diferentes campos e atores sociais no “meio midiatizador” tem 

proporcionado – também é possível utilizar o termo causado – uma reconfiguração do ethos 

(ou eticidade). Sodré (2008, p. 48) utiliza o termo para designar a “consciência atuante e 

objetivada de um [indivíduo ou] grupo social” que “manifesta a compreensão histórica do 

sentido da existência, onde tem lugar as interpretações simbólicas do mundo – e, portanto, a 

instância de regulação das identidades individuais e coletivas” – regulador das normativas e 

práticas que os constituem e consolidam como esfera de experiência e corpo social. 

O ethos denominado por Sodré (2006) pode ser entendido em certa medida como a 

experiência estudada por Rodrigues (1999), já que esta é constituída por saberes e crenças 

estabelecidos e fundamentados no hábito, ou seja, “a experiência capacita o seu possuidor 

para compreender sempre novas situações, ainda não experimentadas, a partir de uma 

sabedoria adquirida que fornece modelos e esquemas de comportamento razoáveis adequados 

às diferentes situações da vida (RODRIGUES, 2000, p. 171). 
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Ao definir o termo habitus, Bourdieu (1990, p. 149) o caracteriza como “a gênese social 

dos esquemas de percepção, pensamento e ação” das estruturas sociais, compostas, por sua 

vez, pelos campos e grupos sociais, onde: 

 

 

A maior parte das ações humanas tem por base algo diferente da intenção, isto é, 
disposições adquiridas que fazem com que a ação possa e deva ser interpretada 
como orientada em direção a tal ou qual fim, sem que se possa, entretanto, dizer que 
ela tenha por princípio a busca consciente desse objetivo (BOURDIEU, 1996, p. 
164). 

 

 

O autor explica que o habitus, ou as estruturas mentais, se constitui a partir da 

“interiorização das estruturas do mundo social”, e que essas construções feitas pelos agentes 

nunca são operadas em um vazio social, já que as “estruturas estruturantes” também são 

“socialmente estruturadas” (1990, p. 158). Assim, a relação de proximidade ou 

distanciamento entre grupos e instituições se torna proporcional ao compartilhamento ou 

segmentação de características de similaridade entre eles. 

 

 

O habitus é ao mesmo tempo um sistema de esquemas de produção de práticas e um 
sistema de esquemas de percepção e apreciação das práticas. (...) O habitus produz 
práticas e representações que estão disponíveis para a classificação, que são 
objetivamente diferenciadas; mas elas só são imediatamente percebidas enquanto tal 
por agentes que possuam o código, os esquemas classificatórios necessários para 
compreende-lhes o sentido social (BOURDIEU, 1990, p. 158). 

 

 

Por meio dessas relações, é possível visualizar como determinados campos e atores fazem 

uso do habitus midiático, e como a incorporação desse modus operandi passa a atribuir 

características antes  conferidas apenas às mídias. 

A absorção e a utilização de tais princípios midiatizadores pelos demais campos da vida 

social, entretanto, também trazem consigo uma forma de condicionamento e dependência das 

normatizações e características do midiático, que passam a moldar a forma e o conteúdo das 

construções de cunho informacional segundo a noção de tempo e espaço típicas de tal campo. 

De acordo com Sodré (2006), essas “construções” possuem temporalidade e espacialidade 

próprias e não são alheias à realidade vivida, mas se tratam de uma hibridização das mesmas, 

consolidando o que o autor conceitua como quarto bios, ou seja, o surgimento de “uma nova 
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tecnologia perceptiva e mental, portanto, um novo tipo de relacionamento do indivíduo com 

as referências concretas e com a verdade” (SODRÉ, 2006, p. 23). 

Entretanto, paralelo ao gerenciamento do processo de midiatização, à regulação dos 

processos informacionais e discursivos, e à sua autolegitimação como mediador e legitimador 

das práticas sociais, o campo midiático incorpora outra característica ao seu modo de ser: as 

disputas internas em busca do acúmulo de capital simbólico, ou seja, do poder de nomear e 

fazer crer. Para autores como Berger, o capital simbólico do campo jornalístico8 se torna 

superior aos demais porque nele “se encontra o poder de incluir ou de excluir, de qualificar ou 

de desqualificar, de legitimar ou não, de dar voz, publicizar e tornar público” (BERGER, 

1996, p. 11). 

Dessa forma, as lógicas midiáticas que coordenam os modos de fazer jornalísticos geram 

e instituem normas e práticas aos demais campos, permitindo que o capital simbólico se torne 

ainda mais acessível às mídias, já que “a constituição e o funcionamento da sociedade – de 

suas práticas, lógicas e esquemas de codificação – estão atravessados e permeados por 

pressupostos e lógicas do que se denominaria a ‘cultura das mídias’” (FAUSTO NETO, 2008, 

p. 92). 

Esteves (1998, p. 162) complementa essa ideia ao afirmar que: 

 

 

O campo dos media procura impor a regularidade do seu funcionamento ao conjunto 
da vida social, mas quando as relações com os outros campos se tornam mais tensas, 
então, o seu regime de funcionamento acelera-se por forma a poder conversar a sua 
autonomia e continuar a impor a indiscutibilidade dos seus valores. 

 

 

Assim, a “existência social” não se restringe apenas à questão de ter ou não visibilidade, 

mas se estende à capacidade de construção de inteligibilidades como forma de alcançar o 

reconhecimento. Em meio a esse processo de significação, as mídias assumem o papel de 

marca, modelo, matriz, racionalidade produtora e organizadora dos sentidos (MATA, 1999, p. 

85). 

Indo ao encontro dessa ideia, e retomando a característica de redução de complexidades 

citada anteriormente, Fausto Neto (2006, p. 2) orienta que a descontinuidade na produção de 

sentidos promovida por outras instituições – causadas pela “emergência de novas 

complexidades no funcionamento dos sistemas sociais” – permite que as mídias dêem forma e 

                                                           
8 Concebe-se que o jornalismo faz parte do campo midiático, portanto, lhe constitui. 
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produzam inteligibilidades ao que antes parecia descontínuo e sem nexo. Como consequência, 

o discurso midiático assume o papel de “ponto de acesso” e remove o status de “sistema 

abstrato” das rotinas produtivas do campo midiático, transformando os “personagens-

produtores” em “atores-testemunhas-protagonistas” de um “sistema pedagogizante”. 

Entretanto, a ênfase na “realidade da construção” passa a afetar diretamente o conceito de 

acontecimento, já que as mídias, ao fazerem uso de referências próprias e específicas de seus 

processos produtivos, podem criar perspectivas diferentes a partir de um mesmo fato em prol 

de uma aproximação e fidelização com os receptores. Essa estratégia, segundo Luhmann 

(2005, p. 33), recebe o nome de autorreferencialidade e se constitui a partir do momento que o 

dispositivo midiático acopla “uma operação a outra em horizontes cronológicos 

autoconstituídos” e se refere “o tempo todo ao seu próprio estado de informação para poder 

descobrir novidades, surpresas e com isso valores informativos”. 

Pode-se afirmar, retomando as proposições de Fausto Neto (2006), que a inserção da 

“realidade da construção”, ou seja, da autorreferencialidade midiática, dentro da “construção 

da realidade” transpõe a luta pelo capital simbólico para um outro cenário, onde a disputa gira 

em torno do confronto entre diferentes realidades construídas, da confiança e da credibilidade 

junto à audiência. 

 

 

Assim, trabalha-se um duplo processo: a geração do acontecimento, segundo os 
fundamentos sobre os quais repousa o seu processo produtivo, e um outro, o da 
construção da oferta do “lugar de confiança”, uma vez que no próprio processo em 
que se descreve a construção da notícia, se diz também as provas sobre as quais deve 
se fundar os vínculos de confiança (FAUSTO NETO, 2006, p. 04). 

 

 

Como explica Luhmann (2005, p. 31), “o sucesso dos meios de comunicação em toda a 

sociedade deve-se à imposição dos temas, independentemente se as posições tomadas são 

positivas ou negativas em relação às informações, às proposições de sentido, às nítidas 

valorizações”. Essa ideia de imposição de valores e conteúdos é similar ao posicionamento de 

Bourdieu (1990, p. 161) em relação ao poder simbólico dos distintos campos sociais. 

Em se tratando de realidades construídas segundo enfoques diferenciados e perpassadas 

por ideologias profissionais distintas, não é incomum a ocorrência de desentendimentos entre 

os meios de comunicação e empresas jornalísticas. O principal resultado desse 

posicionamento conflitante entre mídias é a mobilização de seus capitais simbólicos – 

discurso e credibilidade – a fim de consolidarem o que Bourdieu (1996) caracterizou como o 



25 

 

“toma lá, dá cá” – uma troca caracterizada pela retribuição de tudo aquilo que é recebido. 

Trazido para o campo midiático, “o toma lá, dá cá” assume as características da “Lei de 

Talião” – olho por olho, dente por dente – e ganha o traço peculiar de explicitar objetivamente 

as intenções das trocas, e de expor as divergências existentes entre os envolvidos. 

 
 

A concorrência econômica entre emissoras ou os jornais pelos leitores e pelos 
ouvintes ou, como se diz, pelas fatias de mercado realiza-se concretamente sob a 
forma de uma concorrência entre jornalistas, (...) que tem seus desafios próprios, 
específicos, o furo, a informação exclusiva, a reputação na profissão etc., e que não 
se vive nem se pensa como uma luta puramente econômica por ganhos financeiros, 
enquanto permanece sujeita às restrições ligadas à posição do órgão de imprensa 
considerado nas relações de força econômicas e simbólicas (BOURDIEU, 1997, p. 
57). 

 

 

A partir do entendimento de um ethos midiático, nos termos de Sodré (2008), que 

envolve características econômicas e da cultura jornalística – o furo, a informação exclusiva e 

o conhecimento da mídia e do profissional que nele atua – se torna possível compreender e 

perceber de que forma ela atua sobre os demais campos sociais – principalmente o religioso – 

e como ocorre a afetação e a hibridização das práticas e normas desses espaços com as do bios 

midiático. 

 

2.5. Record e IURD: o entrelaçamento entre o midiático e o religioso 

 

A consolidação da midiatização como prática social, instante em que passa a incitar 

pesquisadores de todas as áreas a acompanharem seus desdobramentos, torna igualmente 

importante observar como se dá a afetação dos outros âmbitos da experiência por esse 

processo. E, diante da proposta de pesquisa, centrada nos modos de enunciação da Rede 

Record acerca da divulgação realizada por outras mídias – da Folha de São Paulo e da Globo 

– de possíveis irregularidades envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus e o seu líder, o 

bispo Edir Macedo, o foco se volta para a relação entre os campos midiático e religioso. 

Nesse caso, toma-se a emissora e a denominação religiosa como partes integrantes de uma 

mesma instituição, constituída a partir da fusão de preceitos religiosos, midiáticos e político-

empresariais. 

Então, simultaneamente à abordagem da processualidade midiático-religiosa que perpassa 

a Record/IURD, o estudo pretende revisitar alguns conceitos teóricos de autores que 

pesquisam o tema mídia e religião e as novas formas de religiosidade, assim como de 
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características sócio-técnico-simbólicas que resultam dessa interação. O objetivo é fazer uma 

visita a pesquisadores que têm se voltado à compreensão desses fenômenos. 

Primeiramente, é preciso levar em conta que a Record e sua programação religiosa 

possuem um diferencial que as distinguem das demais mídias religiosas televisivas. Essa 

diferenciação é feita por Martino ao afirmar que: 

  

 

A mídia religiosa televisiva, antes restrita a horários extremos, encontra-se 
espalhada durante toda a programação, não estando mais restrita a horários 
determinados. Os patrocinadores, quando existem, são poucos, geralmente ligados a 
atividades independentes da religião. Essas considerações não se aplicam aos 
programas religiosos da Rede Record, uma vez que a emissora é propriedade de uma 
Igreja (MARTINO, 2003, p.86). 

 

 

Estruturada no seio do movimento neopentecostal, caracterizado pela reconfiguração das 

práticas religiosas segundo lógicas e operações discursivas midiáticas, a IURD incorpora os 

conceitos de “igreja eletrônica” e “tele-evangelismo” abordados por Gomes (2006).  Como 

“igreja eletrônica” pode ser entendida a instituição religiosa que, ao utilizar dispositivos 

midiáticos para levar seus princípios até as residências dos fiéis, modifica o local e a forma de 

exercício da fé, tornando facultativa a presença física nos templos. Por outro lado, o conceito 

de “tele-evangelismo” permanece essencialmente vinculado à evangelização realizada à 

distância. No estudo realizado por Gomes, o Bispo Edir Macedo é destacado como um dos 

tele-evangelistas mais bem sucedidos do país devido à estruturação de sua cadeia midiática a 

partir da aquisição da Rede Record e da Rede Família. 

O reconhecimento e a utilização das potencialidades das mídias pelo campo religioso 

constituem, segundo Esteves, uma relação paradoxal, pois demonstra: 

 

 

(...) Por um lado, o reconhecimento da insuficiência dos meios convencionais da 
palavra evangelizadora; por outro lado, assume o desafio da modernidade (na 
propagação mediática da fé) de uma forma antimoderna, isto é, sem reconhecer a 
autonomia das funções de mediações (e respectivas instituições) ou sonhando que 
isto é possível... (ESTEVES, 1998, p. 164). 

 

 

Dessa forma, as relações “com rosto”, estabelecidas dentro do espaço dos templos, vão 

gradualmente modificando essa identidade e se tornando “sem rosto” à medida que passam a 
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depender dos dispositivos midiáticos (BEHS, 2007, p. 07). A IURD, no entanto, ao adotar a 

mediação tecnológica, não perdeu sua identidade nas relações estabelecidas com os fiéis, pelo 

contrário, ela integrou em seu modo de fazer religião as características da “igreja eletrônica” e 

do “tele-evangelismo” a fim de ampliar a propagação de seus ideais religiosos e manter a 

membresia sob a tutela de suas mídias. 

Essa processualidade midiática operada pela Universal, segundo Behs (2009), possui uma 

dupla função: a de levar a atividade litúrgica para além do espaço físico dos templos e de 

garantir a identidade e o funcionamento da igreja segundo os princípios da midiatização. A 

adaptação das mensagens religiosas a tais princípios, tendo em vista atingir a máxima 

eficácia, ou seja, atingir o maior número de pessoas, é embasada pela ideia de Bourdieu 

(1990, p. 120) de que os agentes do campo religioso não lutam apenas pela definição legítima 

do religioso, mas também “das diferentes maneiras de desempenhar o papel religioso”. 

Para isso, a substituição da razão pela emoção em prol do espetáculo e da transparência, 

aliada à utilização dos dispositivos midiáticos, e a consequente apropriação de sua 

operacionalização discursiva, como forma de mediação entre o campo religioso e os fiéis, 

propicia o surgimento das “comunidades de pertencimento”, que emergem das relações de 

complexidade entre os campos sociais e tem sua formação regida segundo estratégias que 

mobilizem os atores individuais “a um novo ajunte, uma nova militância” (GASPARETTO, 

2009, p. 58). A estratégia assumida nesse caso é a “tele-fé”, baseada na credibilidade e 

fidedignidade dos fiéis ante a programação religiosa transmitida via dispositivos midiáticos 

(SIERRA GUTIÉRREZ, 2006, p. 112). 

O surgimento de tal comunidade, por outro lado, só se torna possível devido à adequação 

das práticas religiosas às lógicas mercadológicas que regem o campo midiático e pelos altos 

investimentos realizados “nas instâncias mais representativas, [como a] política, econômica” e 

cultural para a concessão de canais de comunicação (CHU, 2006, p. 03). A contextualização 

de Chu (2006) embasa a ideia de Behs (2009), ao destacar que a IURD, ao se apropriar de 

diferentes mídias, teve ela própria que adaptar sua religiosidade e discursividade aos 

processos sócio-técnicos dos dispositivos utilizados.   

 

 

Enquanto modelo que condensa a concepção de “igreja midiática”, a descrição desta 
ambiência faz pensar que a IURD não apenas detém uma complexa plataforma de 
veículos de comunicação massiva, como também faz operar a sua religiosidade nas 
formas de mídia, obedecendo às lógicas e às operações dos meios, à temporalidade 
dos aparatos técnicos e à velocidade e convenções impostas pelas processualidades 
midiáticas (BEHS, 2009, p. 22). 
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Um exemplo dessa aproximação entre religioso e midiático está no surgimento do 

“comunicador-pastor”, que incorpora o papel de ressignificador do sentido original do 

sagrado, difundido nos culto e pregações, para outro, onde predomina a “ideologia da 

performance” e as “leis da comunicabilidade” – urgência, velocidade, peremptória (CHU, 

2006, p. 04). Essa especialização midiática da Universal exemplifica o que Rodrigues (2000, 

p. 204) aponta como a “profissionalização” de corpos específicos dentro dos demais campos e 

que são encarregados de garantir a função de mediação. 

Outra marca da cultura midiática iurdiana é a consolidação de uma “redoma das mídias”, 

que para além de reforçar o caráter de mediação, atua segundo uma lógica de 

retroalimentação, através da qual uma mídia oferece suporte à outra.  Ao operar segundo essa 

lógica, a redoma denota o ambiente midiatizado no qual a denominação está inserida e 

sustenta/amplia o poder simbólico detido por ela, ao permitir que cada uma das mídias tenha 

inserções particulares no cotidiano dos fiéis e da sociedade. 

A fusão midiático-religioso resulta, por outro lado, em um relacionamento tido como 

particular da Universal com as mídias utilizadas, pois “ao mesmo tempo que se utiliza da 

mídia e de suas peculiaridades, a denominação também nega elementos fundamentais do 

meio” (FONSECA, 2003a, p. 45). A exemplo disso, Fonseca destaca a interação da IURD 

com o meio televisivo, que se transforma em mais um meio pelo qual ela pode agir e integrar 

a sua “estratégia de manutenção, expansão e legitimação sociopolítica”, caracterizada pela 

abrangência das iniciativas proporcionadas pela parceria com a Record (FONSECA, 2003a, p. 

44). 

Para Behs (2006, p. 26), o fato da Record representar “um dos mais importantes elos da 

ambiência midiática a oferecer as condições necessárias para a existência da Universal” se 

reflete na forma como o modus operandi da fé iurdiana se reconfigura para ocupar o espaço 

televisivo da emissora: 

 

 

A coloquialidade dos ministrantes de culto; a gestualidade da membresia; o som; a 
iluminação; as escrituras projetadas eletronicamente ao fundo do púlpito iluminado 
com luzes de neon; o olhar do pastor que se dirige ao público, mas também às 
câmeras; o isolamento acústico dos templos; e a dinâmica da celebração, dividida 
em rezas curtas, testemunhos rápidos, cantos, aplausos adorações apontam para a 
intensificação do movimento de convergência entre as práticas religiosas e as 
lógicas midiáticas (BEHS, 2009, p. 59). 
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A relação das lógicas midiáticas e religiosas que regem as práticas iurdianas, de acordo 

com Bandeira (2006, p. 164), se dá em quatro estágios “evolutivos” de intersecção: na 

primeira o dispositivo religioso se transforma em midiático ao adaptar sua estrutura e discurso 

a ele; na segunda os dispositivos midiáticos integraram as práticas cotidianas e ritualísticas; na 

terceira se estabelece a max-midiatização, ou meta-midiatização, em que o bispo/pastor, ao se 

transformar no “comunicador-pastor” descrito por Chu (2006), estabelece diálogo com a TV 

presente no cenário e com as imagens invocadas por ele; na última acontece a convergência 

dos dispositivos midiático e religioso em prol da lógica de consumo dos produtos da 

denominação e da estruturação do templo com o objetivo de despertar tal estímulo nos fiéis. 

A caracterização das intersecções apresentadas por Bandeira (2006) vem ao encontro do 

efeito da “redoma de mídias” construída pela IURD em torno dos fiéis e da potencial 

membresia, e pode ser entendida como decorrente dessa ação de cerceamento midiático, como 

define Fonseca: 

 

 

Os fiéis da Igreja Universal se encontram no que poderíamos chamar de uma 
“redoma de mídia” que acaba por, praticamente, isolá-los do mundo. Eles possuem 
reuniões diárias, opções para rádio AM ou FM, um jornal e uma rede de televisão. 
Os livros lidos também são de seus líderes e assim é assegurado maior fidelidade de 
seus membros (FONSECA, 2003a, p. 46). 

 

 

Em relação a esse contexto, Bourdieu (1990, p. 157) complementa a análise de Fonseca 

(2003a) ao inferir que embora os agentes sociais detenham uma apreensão ativa do mundo, tal 

concepção também é influenciada por “coações estruturais”, a exemplo do que acontece com 

os fiéis da Universal, que são submetidos às elucubrações midiáticas provindas de sua redoma 

de mídias. A atuação das mídias, em conjunto com o discurso religioso iurdiano, combina, 

assim, a instância da socialização e da construção de universos simbólicos com a finalidade de 

pautar a vida do “fiel – receptor”, onde “ambas [instâncias] lidam com o imaginário, criando 

mitos, (...) difundindo conceitos e perspectivas de comportamento” (MARTINO, 2003, p. 59). 

Paralelo a isso, o autor complementa que a mídia religiosa, a exemplo da Record/IURD, 

ao se utilizar da legitimidade dos discursos midiático e religioso – o primeiro conhecido pela 

pretensão de objetividade e o segundo pelo caráter dogmático – procura reforçar determinadas 

posições para que essas possam manter a “aparência e relevância doutrinária que justifique 
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sua presença [mesmo] em um veículo religioso” (MARTINO, 2003, p. 56). Uma das 

estratégias é a relação de correspondência entre “a necessidade de expansão doutrinária e o 

número de ataques às instituições concorrentes”. Segundo Martino (2003, p. 58), “o 

crescimento do número de fiéis parece coincidir com essa estratégia concorrencial que tem 

por objetivo abalar a credibilidade da concorrência”. 

 

 

Em um veículo religioso, a aparência de objetividade da informação oculta a 
dimensão arbitrária das representações sacralizadas e das condenadas, isto é da 
própria ideologia da instituição religiosa. Sob a aparência de estar fazendo um 
trabalho objetivo, noticiando-se apenas o fato, tal e qual aconteceu, esconde-se um 
poderoso aparelho ficcional, em que a realidade é fragmentada, reunida, editada, 
adaptada ao espaço e orientada segundo a ideologia da instituição (MARTINO, 
2003, p. 89). 

 

 

Pode-se observar que o reposicionamento dos dispositivos midiáticos a serviço do 

discurso iurdiano possui três objetivos básicos: a ampliação da divulgação de seus produtos 

midiáticos, o reforço da lógica de consumo nos fiéis que integram sua membresia, e a atração 

de possíveis seguidores a fim de alargar o “rol de dizimistas” (FONSECA, 2003b, p. 278). A 

manutenção dessa “comunidade de pertencimento” traz à tona uma finalidade específica e 

tangível, a de sustentar o apoio recebido no âmbito financeiro e assistencial, que assegura a 

posse e a presença midiática da Universal, enquanto a denominação concede a benção 

espiritual e atua como base religiosa. 

Assim, a lógica religiosa da IURD adota como estratégia de legitimação a utilização dos 

dispositivos midiáticos vinculados à Record e dos contratos firmados por eles junto ao 

públicos via processos de enunciação. 

 

2.6. Enuncia que te escuto 

 

Abordar o conceito de enunciação pode ser um tanto complexo devido ao fato de que não 

existe uma concordância entre os próprios estudiosos do tema. As principais divergências que 

permeiam a questão giram em torno do papel do enunciador e do receptor no processo de 

enunciação, assim como a relação estabelecida entre eles com a língua e com o contexto nos 

quais estão inseridos. Da mesma maneira, o sistema linguístico é entendido aqui como um 

conjunto de normas sociais flexíveis e em constante evolução que atua como base de 

sustentação para a constituição de uma comunidade que partilhe de uma mesma forma 
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linguística (signos e significados). Portanto, o estudo não pretende afirmar um conceito 

definitivo sobre o tema, mas sim delinear norteadores que permitam observar a interação do 

sujeito com a enunciação e como se dá a produção dos sentidos. 

Partindo da ideia de que o discurso– a forma que recebe o signo linguístico – só tem 

significado quando inserido em determinado contexto e segundo certas situações que orientem 

a compreensão dos , Bakhtin (1981, p. 92) esclarece que o “locutor serve-se da língua para 

suas necessidades enunciativas concretas”, ou seja, “de utilizar as formas normativas (...) num 

dado contexto concreto”. 

 

 

Assim, na prática viva da língua, a consciência lingüística do locutor e do receptor 
nada tem a ver com um sistema abstrato de formas normativas, mas apenas com a 
linguagem no sentido de conjunto dos contextos possíveis de uso de cada forma [e 
sentido] particular (BAKHTIN, 1981, p. 95). 

 

 

A utilização dos sentidos específicos das palavras revela que elas vêm carregadas de 

conteúdo, sentidos ideológicos e ou vivenciais, e são as responsáveis por provocarem no 

sujeito as “ressonâncias ideológicas” ou “concernentes à vida”. 

  

 

[A palavra] se apresenta aos locutores no contexto de enunciações específicas, o que 
implica sempre um contexto ideológico preciso. Na realidade, não são palavras o 
que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 
importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc (BAKHTIN, 1981, p. 95). 

 

 

Como consequência, a ideologia se torna inseparável da prática cotidiana da língua, o que 

transforma o ato de fala – cadeia no qual o enunciado assume a função de elo – em uma 

interação constituída na troca de respostas diante daquilo que é lido, compreendido e 

pronunciado entre um enunciador e um destinatário, e vice-versa. Essa relação, como 

acontece com as demais práticas sociais, pode resultar nos mais diversos desdobramentos. 

 

 

(...) Toda enunciação efetiva, seja qual for a sua forma, contém sempre, com maior 
ou menor nitidez, a indicação de um acordo ou de um desacordo com alguma coisa. 
Os contextos não estão simplesmente justapostos, como se fossem indiferentes uns 
aos outros; encontram-se numa situação de interação e de conflito tenso e 
ininterrupto (BAKHTIN, 1981, p. 107). 
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Levando em conta os aspectos já citados, também é possível destacar que a enunciação 

provém de um ato individual do locutor que, ao se apropriar do “aparelho formal” da língua, 

suas características e processos, o coloca na direção da construção de um discurso que tem a 

finalidade de expressar “uma certa relação com o mundo” (BENVENISTE, 2006, p. 84). 

A apropriação da língua por meio do ato individual do locutor, além de inserir “aquele 

que fala em sua fala” – revelando a presença do enunciador na enunciação – também faz que 

“cada instância de discurso constitua um centro de referência interno. Esta situação vai se 

manifestar por um jogo de [sentidos e] formas específicas cuja função é de colocar o locutor 

em relação constante e necessária com a sua enunciação” (BENVENISTE, 2006, p. 84). 

Outra característica do desvelamento do locutor no processo de enunciação é que, ao 

assumir tal posição, o enunciador automaticamente coloca o “outro” diante de si, 

independente do nível de presença que este interlocutor detenha ou receba. Isso faz que o 

enunciado proferido, ao atingir um determinado ouvinte, gere a formulação e emissão de 

outro enunciado como resposta e permita afirmar que “o que em geral caracteriza a 

enunciação é a acentuação da relação discursiva com o parceiro, seja este real ou imaginado, 

individual ou coletivo” (BENVENISTE, 2006, p. 87). 

Referindo-se ao papel do destinatário, Rodrigues (2002, p. 218), complementa ao 

destacar que “ser destinatário de um discurso é ser envolvido por ele, ser alvo do seu sentido, 

ser obrigado a responder às suas interpelações, deixar-se ir na direcção que ele próprio 

produz, orienta e dirige”. 

Dentro desse contexto é possível destacar que os modos de enunciar podem se configurar 

em diferentes estratégias discursivas, já que, como orienta Charaudeau (2006, p. 199), ao se 

referirem aos atos de enunciação que os sustentam, podem estar refletindo não apenas à 

opinião de um locutor, mas sim à visão de mundo e os sentidos específicos que integram uma 

cultura específica ao qual ele esteja vinculado ou representando, como por exemplo, a 

midiática. 

A constituição dessas especificidades discursivas, ou modos de dizer, é o que caracteriza 

os contratos de comunicação e de leitura, pois, ao mesmo em que passam a depender de um 

determinado contexto situacional para se desenvolverem, atribuem identidades específicas aos 

dispositivos midiáticos junto aos receptores de sua enunciação. 
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2.7. Do contrato de comunicação ao de leitura  

 

Dando continuidade à compreensão dos fenômenos que regem o processo de enunciação, 

chega-se à questão formada pelas condições internas e externas de seu funcionamento e o 

papel desempenhado pelos sujeitos envolvidos no processo. A princípio classificado como um 

fenômeno linguístico, a enunciação envolve processualidades que ultrapassam o campo da 

língua e adentram o da semiologia. Antes de tratar sobre tais condições, e a fim de evitar uma 

possível confusão quanto à interpretação das modalidades contratuais, é preciso esclarecer 

que serão utilizados, alternadamente, dois conceitos referentes a contratos, o de comunicação, 

formulado por Charaudeau (2009), e o de leitura, elaborado por Verón (2004). Embora a 

ligação entre ambas as instâncias seja intrínseca, o vínculo entre elas vai ser realizada com a 

inserção do conceito de dispositivo de enunciação formulado por Rodrigues (1994). 

Como já foi abordado, o processo de enunciação é realizado quando um locutor, ao 

colocar as palavras em movimento, e tendo em vista a construção de um discurso, apreende 

em seus enunciados os sentidos determinados pelo contexto no qual ele e o destinatário estão 

inseridos a fim de utilizá-los segundo intenções particulares. Por outro lado, Charaudeau 

(2009) destaca que a enunciação – o discurso em movimento, ou o ato de linguagem – é 

constituída por uma troca simbólica ou linguageira, e que antes da utilização de estratégias ou 

intencionalidades individuais, locutor e destinatário precisam reconhecer e atender as 

condições – externas e internas – de realização dessa troca. 

As situações externas – ao indivíduo –, como o nome indica, são as “restrições 

situacionais” relacionadas com o comportamento dos sujeitos e as trocas realizadas por eles 

dentro de um determinado campo social e segundo as práticas consolidadas desse ambiente. 

Essas condições estão divididas em quatro categorias: a) identidade – “quem fala a quem?” –, 

que requer que o ato de linguagem dependa dos sujeitos envolvidos; b) finalidade – “estamos 

aqui para dizer o quê?” –, que requer que o ato possua um objetivo a ser atendido; c) 

propósito – “do que se trata?” –, que requer que o ato esteja inserido em um domínio do saber; 

d) dispositivo – “em que ambiente se inscreve o ato de comunicação, que lugares físicos são 

ocupados pelos parceiros, que canal de transmissão é utilizado?” – que se requer que o ato 

seja elaborado segundo determinadas circunstâncias materiais (CHARAUDEAU, 2009, p. 

69). 

Incorporado ao contexto midiático, o dispositivo tem sua função acentuada, já que é por 

meio dele que o processo de enunciação se transforma em um discurso específico a partir de 

um formato específico. A presença dos dispositivos pode ser entendida como imanente ao 
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“conjunto daquilo que é dito e do seu sentido” e autônoma quanto ao “processo de 

significação codificada” (RODRIGUES, 1994, p. 146). A autonomia atribuída aos 

dispositivos também concede a eles a função de explicitar e delimitar o sentido do que é 

enunciado, com uma atuação similar a de “quadros do sentido” e podendo ser comparados: 

 

(...) à moldura que cerca a tela do pintor, este espaço de delimitação entre o mundo 
que está dentro do quadro e o mundo exterior, ao palco da representação teatral, 
espaço que autonomiza o jogo ficcional dos actores em relação ao mundo real e ao 
mundo em que se situam os espectadores, à capa e à dedicatória que indicia e 
delimita o domínio próprio do livro e dá sentido à obra que ele encerra 
(RODRIGUES, 1994, p. 146). 

 

 

Rodrigues (1994, p. 147) também observa que o poder de delimitar os “quadros do 

sentido” adquire objetivos estratégicos, como os de alargar, deslocar ou retrair “a experiência 

vivida dos interlocutores, [e] o mundo de referência do sentido partilhado” por eles.  

Porém, a operacionalização dos dispositivos é dependente dos elementos básicos que 

constituem o processo de enunciação, como o enunciador – e a relação com o que ele diz –, o 

destinatário – que é construído pelo discurso do enunciador – e a relação entre os dois 

proposta “no” e “pelo” discurso (VERÓN, 2004, p. 217 e 218). 

Então, depois de atendidas as situações externas chegam-se às internas, também 

conhecidas como “restrições discursivas” – “como dizer?” –, relacionadas com o 

comportamento do enunciador e do destinatário envolvidos no ato, “suas maneiras de falar”, 

os “papéis linguageiros que devem assumir” e “as formas verbais” que devem utilizar. As 

situações internas se dividem em três “espaços de comportamento linguageiro”, que são: o de 

a) locução, em que o enunciador deve justificar porque “tomou a palavra”, impor-se no papel 

que assumiu e identificar o destinatário; o de b) relação, no qual se estabelecem relações de 

“força ou de aliança, de exclusão ou de inclusão, de agressão ou de conivência” entre o 

locutor e o destinatário; e o de c) tematização, onde são tratados o domínio do saber e o tema 

do ato (CHARAUDEAU, 2009, p. 70). 

Embora tenha estruturado um esquema de restrições, Charaudeau (2009, p. 71) orienta 

que “nenhum ato de comunicação está previamente determinado”, e que o contrato de 

comunicação atua como condicionador da “socialidade do ato de linguagem e da construção 

do sentido”, disponibilizando, dessa forma, espaços de manobra para a manifestação do 

“modo de expressão” do locutor, ou seja, do seu “projeto de fala pessoal”. 
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Contrato de comunicação e projeto de fala se complementam, trazendo, um, seu 
quadro de restrições situacionais e discursivas, outro, desdobrando-se num espaço de 
estratégias, o que faz com que todo ato de linguagem seja um ato de liberdade, sem 
deixar de ser uma liberdade vigiada CHARAUDEAU, 2009, p. 71). 

 

 

Essa observação vai ao encontro da constatação de Verón (2004, p. 216) de que “uma 

mensagem nunca produz automaticamente um efeito”, assim como “todo discurso desenha, ao 

contrário, um campo de efeitos de sentido e não um e único efeito”. O autor também esclarece 

que um emissor pode construir discursos distintos, onde cada um deles terá um enunciador e 

alvo diferente, e constituirá destinatários específicos. 

A existência dessa segmentação e a lacuna entre o que é produzido e consumido pelo 

receptor, aliadas ao fato de que cada vez menos sujeitos consomem os mesmos produtos 

midiáticos, geram nas mídias a necessidade de estabelecer determinados contratos de leitura, 

conceito entendido por Fausto Neto (2007, p. 10) como “regras, estratégias, e ‘políticas’ de 

sentidos que organizam os modos de vinculação entre as ofertas e a recepção dos discursos 

midiáticos, e que se formalizam nas práticas textuais, como instâncias que constituem o ponto 

de vínculo entre produtores e usuários”. 

É dessa forma que, levando em conta os preceitos apresentados por Charaudeau, a 

enunciação, definida por Verón (2004) como os “modos de dizer”, toma forma pelos 

“contratos de leitura”. Essa modalidade de contrato está atrelada à forma dada pelo 

enunciador ou dispositivo de enunciação ao conteúdo/tema, o que significa que este, embora 

circule em mídias similares e tenha em vista o mesmo público, pode diferir na abordagem e 

nos seus modos de produção do dito.  

Exemplo disso é a comparação entre capas de revistas do universo feminino realizada por 

Verón (2004), que ao destacar a variação do papel desempenhado pelo enunciador, demonstra 

como as mídias produzem discursos diferenciados e capazes de dar ou restringir a liberdade 

de leitura do leitor, e como essa identidade midiática pode se transformar em estratégia para 

atrair, ou afastar, o destinatário por meio do reconhecimento. 

 

 

O conceito de contrato de leitura implica que o discurso de um suporte de imprensa 
seja um espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao leitor; uma 
paisagem, de alguma forma, na qual o leitor pode escolher seu caminho com mais ou 
menos liberdade, onde há zonas nas quais ele corre o risco de se perder ou, ao 
contrário, que são perfeitamente sinalizadas (VERÓN, 2004, p. 236). 
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O autor também apresenta alguns exemplos das dimensões sobre as quais se apoiam os 

contratos de leitura e que integram as escolhas do enunciador sobre quais lugares propor ao 

destinatário, são eles: 

 

 

Posição didática ou não, transparência ou opacidade, distância ou diálogo, 
objetividade ou cumplicidade, partilha de valores no nível do dito ou no plano das 
modalidades do dizer, forte articulação dos níveis ou discursos montados “em 
paralelo”, grau e tipo de saber atribuídos ao leitor (VERÓN, 2004, p. 233). 

 

 

Assim como a escolha de possíveis lugares interpretativos propostos ao destinatário, o 

contrato de leitura, tendo em vista intencionalidades implícitas ou explícitas, também pode 

tomar como estratégia de construção as funções de composição do discurso midiático para 

concretizar o que pensa o próprio dispositivo midiático. Dentre as funções descritas por 

Rodrigues (2002) que se destacam como possíveis estratégias discursivas estão as de: a) 

naturalização, que busca tornar legítimo o poder e os elementos que compõem a simbólica de 

uma instituição através dos mecanismos de “esquecimento” e “rememoração” (p. 225); b) 

reforço, que consiste em conceder visibilidade pública a uma instituição através da projeção 

de sua simbólica; c) exacerbação dos diferendos, que gera ou agrava situações conflituosas 

entre instituições divergentes por meio da acentuação das diferenças existentes entre suas 

lógicas; d) visibilidade, que atribui reconhecimento e existência social às instituições 

retratadas pela mídia.  

Embora Rodrigues (2002) não aluda à noção de autorreferencialidade, esta possibilidade 

se faz presente no instante em que a própria mídia pode se incluir em seu discurso como 

instituição a partir de uma lógica a ser defendida e assegurada no e pelo discurso. 

Em outros estudos, como os de Fausto Neto (2007), por exemplo, a autorreferencialidade 

se torna indissociável dos contratos de leitura gerados pela mídia atualmente, e assume 

estratégias próprias para a sua manifestação. A primeira delas é estratégia de “consagração e 

de celebração”, gerada a partir da descrição e das autorreflexões que o dispositivo midiático 

realiza “sobre o seu processo produtivo de produção da realidade”, com a finalidade de 

estabelecer vínculos através da credibilidade e da noção de confiança (p. 16). A segunda é a 

estratégia de “atorização”, que desloca o destinatário da realidade do acontecimento retratado 

pela reportagem para a da produção midiática (p. 17). E a última das estratégias é que envolve 
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“disputas entre sistemas de produção”, em que a “ênfase não está no objeto das coberturas das 

reportagens, mas nas operações respectivamente desenvolvidas” (p. 19). 

Entretanto, como afirma Fausto Neto (2007), e relembrando os conceitos de Charaudeau 

(2009) acerca de indeterminismo dos contratos, ou seja, o fato de não possuir um quadro 

fechado de sentidos, os contratos de leitura não são determinísticos e não operam de modo 

automático, pois dependem de vários fatores e da relação entre o que é ofertado pelos 

dispositivos e o que vai vir a ser consumido pelos destinatários, o que reforça, em certa 

medida, o espaço de liberdade de ação detido pelos últimos. 

Portanto, a posição assumida pelos enunciadores por meio dos dispositivos midiáticos e 

atribuída aos destinatários raramente se dão segundo as mesmas condições internas e externas 

do ato de linguagem. Essas singularidades demonstram como os dispositivos podem se 

posicionar discursivamente em relação a outros e em determinadas situações, além de 

evidenciar como eles podem utilizar as mais variadas combinações de estratégias discursivas 

para sustentarem seus contratos de leitura e o seu poder simbólico.  

Essa constatação será analisada na segunda parte do estudo, a qual vai abordar os dois 

episódios protagonizados pela Record e caracterizados como “embates” discursivos travados 

contra a FSP e a Globo, momento em que, ao contrapor os discursos das três mídias, torna-se 

possível evidenciar os contratos de leitura firmados através de seus modos específicos de 

enunciar. 
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3. SEGUNDA PARTE: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DA RECORD/IURD, 

FOLHA DE SÃO PAULO E GLOBO 

 

3.1. A composição da metodologia e a escolha do corpus 

   

A partir do referencial teórico construído, esta Parte apresenta algumas das estratégias 

discursivas mais recorrentes utilizadas pela Record/IURD e Folha de São Paulo, a partir de 

alguns fragmentos que explicitam um certo “embate” entre essas mídias ocorrido a partir de 

julho de 1999 a abril de 2009. Também serão analisadas algumas estratégias de enunciação da 

Record/IURD e Rede Globo, em agosto de 2009, ocasião da divulgação de possíveis 

irregularidades envolvendo as ações da IURD. Ressalta-se que serão analisados alguns 

enunciados e não a sua totalidade, já que a questão central é identificar marcas discursivas que 

apontem para posicionamentos específicos de cada uma das mídias em relação a episódios em 

que o alvo era a Record/IURD. Por entender que há uma certa ambigüidade em seus modos de 

ser e de operar, como já discutido nos capítulos anteriores, IURD (campo religioso) e Record 

(campo midiático) são consideradas aqui de forma conjugada. Além disso as próprias 

enunciações das três  mídias envolvidas (Folha de São Paulo, Record, Globo) demonstram 

que ora se trata da IURD ora da Record.   

Para tanto, utilizou-se como técnica de pesquisa a observação sistemática a fim de poder 

analisar o material empírico – ou seja a cobertura realizada pelas mídias, em especial as 

reportagens em que elas se referem umas às outras, momento em que se torna possível 

observar suas marcas discursivas específicas. 

Para análise, optou-se por uma construção metodológica própria, isto é, a metodologia foi 

sendo delineada com o processo de investigação. Em função do problema de pesquisa, a 

análise semiológica, a partir dos pressupostos de Eliseo Verón (2004) pareceu ser a mais 

apropriada. A opção por essa modalidade de análise vem ao encontro do caráter qualitativo da 

pesquisa, que visa observar, por meio do corpus selecionado, como as mídias envolvidas se 

posicionam discursivamente dentro do campo midiático e disputam, via processos de 

enunciação, o poder simbólico. 

Objetivando uma melhor sistematização dos dados, foram eleitos alguns fragmentos de 

matérias publicadas (títulos, subtítulos, trechos de matérias principais ou secundárias) e 

veiculadas (chamada, cabeças, passagens e offs), o que se está chamando de Formações 

Discursivas (FD), ou seja, um agrupamento de enunciados que se encontra em um estágio 

posterior ao enunciado isolado e anterior à consolidação quanto discurso. É preciso dizer que 
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não vai ser feito distinção entre os elementos que compõe as matérias jornalísticas, ou seja, o 

foco está na análise de enunciados que de forma indiscriminada denotem estratégias 

específicas para produzirem sentidos em relação aos episódios estudados.  

A formação discursiva é caracterizada por Charaudeau (2006, p. 242) como um “conjunto 

de enunciados sócio-historicamente circunscrito que pode relacionar-se a uma identidade 

enunciativa”, e que podem ser apreendidos de forma “contrastiva” – comparada – e ou 

interdiscursiva – analisada enquanto formação. 

A fim de possibilidade uma inteligibilidade dos “embates discursivos”, optou-se por 

organizar análise de forma cronológica em episódio 1 – Record versus Folha de São Paulo – 

e 2 – Record versus Globo –, pois dessa forma pode-se mostrar como cada mídia institui e 

explicita o seu contrato de leitura na relação com a concorrente – momento em que, 

compreende-se, ocorrer o “embate discursivo” – e  as estratégias em ação, ou seja, 

caracterizar os modos de dizer de cada mídia, sem, no entanto, descaracterizar os “embates”.  

Para análise, foram priorizados enunciados de referência de uma mídia a outra, 

entretanto, em alguns momentos, são reproduzidos trechos mais longos por se compreender 

que é necessário apresentar também o contexto desses “embates”. Essa opção pela análise de 

blocos de textos mais extensos foi tomada a partir da leitura do material empírico, já que as 

mídias produziram um amplo detalhamento acerca dessas situações específicas. Sabe-se da 

dificuldade de leitura de trechos muitas vezes longos, entretanto, o próprio objeto demandou 

uma explicitação e análise mais detalhada. 

Opta-se pela expressão Record versus FSP e Record versus Globo para nomear os 

episódios pela centralidade do objeto de estudo e por compreender que só há embate na 

medida em que Record/IURD foram afetadas pelos discursos das outras mídias.   

Primeiramente, a análise vai se centrar no “embate” protagonizado pela Record e pela 

FSP, instante em que, a partir de uma contextualização geral desse episódio, vão ser 

apresentadas as estratégias discursivas utilizadas. Em seguida, o mesmo procedimento vai ser 

aplicado ao segundo episódio, dessa vez centrado nas estratégias da Record e da Globo. 

O corpus da pesquisa é composto por 22 reportagens publicadas pela Folha de São Paulo, 

cujo material está disponibilizado no arquivo digital mantidos pelo jornal9 com acesso restrito 

aos seus assinantes. As 13 reportagens transmitidas pelo “Jornal Nacional” foram retiradas do 

                                                           
9 Na página da Folha Online (www.folha.uol.com.br) é possível encontrar um link para a versão impressa da 
FSP, onde é possível encontrar as reportagens publicadas pelo jornal. 
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portal de notícias G110 que, além de permitir que os vídeos sejam assistidos na íntegra, os 

inseriu como complemento da cobertura online realizada paralelamente por ele. As 10 

reportagens exibidas pelo “Jornal da Record” e pelos programas “Domingo Espetacular” e 

“Repórter Record”, devido a inexistência de dispositivos que as disponibilizassem, foram 

encontradas e retiradas do Youtube11. 

Por meio da observação dos enunciados selecionadas, é possível reconhecer uma série de 

estratégias discursivas que perpassam as lógicas de produção dos dispositivos estudados e que 

caracterizam os contratos de leitura firmados com seus respectivos telespectadores/leitores. 

Após observação sistemática e leitura prévia dos materiais com vistas ao problema de 

pesquisa foram identificadas quatro categorias de análise para melhor entender as estratégias 

discursivas: autorreferencialidade, repetição/detalhamento, incompatibilização e vitimização.  

A autorreferencialidade toma forma quando o discurso, ao referenciar o próprio contexto 

vivenciado pelo dispositivo e as práticas que ele opera na produção midiática, assume a 

finalidade de aproximar a realidade do dispositivo da do destinatário através de vínculos em 

busca de familiarização. 

A repetição/detalhamento predomina quando o discurso é pronunciado seguidas vezes e 

que, por meio do acréscimo de novas revelações e informações, procura atribuir e reforçar o 

caráter de veracidade do conteúdo, manter sua relevância factual e sustentar o interesse do 

público. 

A incompatibilização ocorre quando o discurso de um dispositivo midiático questiona a 

credibilidade de outro e busca deslegitimá-lo ao assinalar elementos contraditórios e 

incompatíveis com suas pretensões atuais. Ao contrário dos princípios da função de 

compatibilização proposta por Rodrigues (2002), o discurso, dessa forma, seria insuflado por 

afirmações polêmicas a fim de provocar o alvo. 

A vitimização se faz presente no discurso que, ao ressaltar os “excessos” cometidos pelo 

concorrente no acirramento do “embate”, procura pessoalizar o dispositivo midiático e 

permitir que ele assuma o papel de “vítima”. Essas situações frequentemente envolvem 

tentativas de comover e convencer o público que assiste e acompanha o desenrolar do 

episódio. Por isso, muitas vezes, estão relacionadas à apresentação das ofensas sofridas, das 

medidas judiciais tomadas e das justificativas dadas para retribuir os “ataques recebidos”. 

                                                           
10 O portal de notícias G1 (www.g1.com.br) armazena todos os conteúdos publicados e transmitidos pelas 
principais mídias que integram as organizações Globo. 
11 No Youtube (www.youtube.com) é possível encontrar usuários que muitas vezes representam as próprias 
empresas de comunicação e que postam os principais vídeos exibidos por elas, como pode-se perceber no caso 
da Rede Record. 
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Por se tratar de um estudo que analisa as enunciações dos distintos dispositivos 

midiáticos, algumas das estratégias discursivas se mostram comuns a mais de uma mídia, 

como acontece com a Folha e com a Record, ao mesmo tempo em que outras se expressam a 

partir de traços mais singulares, como no caso da Globo. 

 

3.2. Episódio um: Record versus Folha de São Paulo 

 

Antes de centrar-se na análise, faz-se uma breve contextualização de como iniciou esse 

embate. O marco inicial adotado para o primeiro “embate” discurso, que envolve o jornal 

Folha de São Paulo e a Rede Record, são as reportagens publicadas pelo jornal no dia 18 de 

julho de 1999, onde é abordada a operação financeira realizada pela Universal para a compra 

da TV Record e o esquema que envolvia empresas nacionais e internacionais para tentar 

“esquentar” os dízimos dos fiéis. Os textos integram o que denomina-se como o primeiro 

“dossiê Universal”12 elaborado pela jornalista Elvira Lobato – que em 2005 compilou essas e 

outras reportagens de cunho investigativo no livro Instinto de Repórter. 

Após a publicação dessa série de reportagens é possível perceber que há um acirramento 

da rivalidade entre a Record/IURD e Folha de São Paulo, evidenciado pela recusa dos 

membros da cúpula da Universal em concederem depoimentos para as reportagens posteriores 

à data de 18 de julho de 1999 que abordam assuntos da igreja, como vinha acontecendo num 

entretítulo específico intitulado “Outro lado” cumprindo a função de matéria complementar. 

Devido a isso, e a fim de destacar as estratégias utilizadas pela Folha, se faz necessário 

apresentar o conteúdo das principais matérias que compuseram tal dossiê. 

No texto intitulado “Record tem firmas em paraísos fiscais”13 (FSP, 18/07/1999) é 

apresentada a ligação entre a Universal com duas empresas internacionais, a Investholding e a 

Cableinvest, responsáveis por concederem empréstimos para seis fiéis “laranjas” da igreja 

efetuarem a compra da TV Record do Rio, a forma como a negociação foi realizada e a rota 

percorrida pelo dinheiro. A reportagem estrutura um panorama de como as empresas citadas e 

os bispos e pastores da igreja participam, direta e indiretamente, como acionistas de diversas 

outras empresas – muitas delas de crédito e financeiras – também vinculadas à IURD. O 

dossiê é composto ainda por uma entrevista editada com o ex-deputado estadual do Rio de 
                                                           
12 Utiliza-se o termo dossiê como um conjunto de matérias que integram esse contexto específico, ou seja, trata-
se de uma série de reportagens. 
13 No livro Instinto de Repórter, alguns dos textos publicados pelo jornal sofrem mudanças e adequações, como 
aconteceu com o título da reportagem principal, que é alterado para “Universal possui duas empresas em 
paraísos fiscais”. Acessada em 13/06/2010 e disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc18079912.htm 
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Janeiro, Odenir Laprovita, sobre as transações financeiras da Universal; duas matérias, uma 

sobre a ligação de Marcelo Crivella, sobrinho de Edir Macedo, com a Investholding, e outra 

sobre a investigação realizada pela Polícia Federal em relação à compra da Record; a listagem 

das empresas e emissoras ligadas à igreja; e uma nota no qual representantes da instituição 

religiosa afirmavam que ela não iria se manifestar. 

Dias depois a Folha apresentou entrevista (20/07/1999) e matéria (10/08/1999) que 

podem ser consideradas parte integrante desse primeiro dossiê. O entrevistado era Demerval 

Gonçalves, na época superintendente da TV Record, e as perguntas feitas a ele abordavam 

questões sobre a estreita relação financeira entre IURD e Record, a concorrência com a Globo 

e a política de aquisição emissoras.  Já a matéria tratava sobre o movimento de autoridades 

brasileiras para instaurar um inquérito para investigar as transações realizadas pela Universal 

expostas pela Folha. 

O marco inicial correspondente à resposta da Record, por sua vez, é a reportagem exibida 

pelo programa “Domingo Espetacular” no dia 17 de fevereiro de 2008. A matéria foi 

elaborada e veiculada depois que a FSP publicou o segundo “dossiê” sobre as atividades 

financeiras da IURD e passou a noticiar que os fiéis da igreja estavam orquestrando ações 

judiciais contra o jornal a pedido da Universal. A partir desse momento, a emissora passou a 

responder à Folha e adotou como estratégia principal construir seus discursos sobre aqueles já 

ditos pelos concorrentes. 

 

3.2.1. Folha de São Paulo 

 

As presenças das estratégias de repetição/detalhamento e de autorreferencialidade podem 

ser observadas já dentro desse primeiro “dossiê”, quando o jornal, ao apresentar a entrevista 

realizada com Dermeval Gonçalves e a abertura do novo inquérito policial para investigar a 

Universal, aproveita para resgatar o conteúdo publicado nas reportagens anteriores e enfatizar 

o que todo o trabalho foi realizado exclusivamente pela Folha. 

 

FD 1 –“Record pretende pressionar a Globo” 14 (FSP, 20/07/1999) 

Anteontem, a Folha noticiou que seis membros da igreja [Universal] compraram a emissora, 

em fevereiro de 1992, financiados por supostos empréstimos de duas empresas da igreja 

                                                           
14 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc20079917.htm 
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sediadas em paraísos fiscais do Reino Unido: Investholding (Ilhas Cayman) e Cableinvest 

(Jersey, em Channel Islands). (Corpo da matéria) 

 

FD 2 – “PF investigará empresas da Universal” 15 (FSP, 10/08/1999) 

Após um mês de investigação, a Folha comprovou que as duas empresas registradas em 

paraísos fiscais remeteram pelo menos US$ 18 milhões para o Brasil, entre 1992 e 1994. (...) 

A TV Record do Rio de Janeiro foi adquirida em 1992, em nome de seis membros da Igreja 

Universal. Como eles não tinham recursos para assumir o compromisso (equivalente a US$ 

20 milhões, na época), a emissora foi paga com supostos “empréstimos” da Investholding e 

da Cableinvest. Em 1996, a emissora foi transferida para bispos da cúpula da Igreja. (...) 

Entre os documentos obtidos pela Folha, há papéis indicando (...) (corpo da matéria). 

 

Os fragmentos 1 e 2 foram os primeiros a serem publicados depois das reportagens 

publicadas em 18 de julho de 1999 e permitem ver como a Folha faz uso da 

repetição/detalhamento em suas publicações ao sintetizar as informações apresentadas 

anteriormente e tornar dispensável que o leitor recorra aos textos anteriores para compreender 

o assunto sobre o qual está tratando, como pode ser visto nos trechos “a TV Record do Rio de 

Janeiro foi adquirida em 1992, em nome de seis membros da Igreja Universal” e “a emissora 

foi paga com supostos “empréstimos” da Investholding e da Cableinvest”.  

A estratégia de autorreferencialidade é visível quando a FSP explicita em suas matérias 

algumas operações realizadas pelo seu dispositivo midiático: “anteontem, a Folha noticiou”, 

“após um mês de investigação, a Folha comprovou” e “entre os documentos obtidos pela 

Folha”. 

Em 2005, o jornal publicou uma notícia que, além de apresentar as movimentações das 

autoridades brasileiras e o desenrolar dos trâmites jurídicos que cercavam o caso, novamente 

referencia o conteúdo resultante da investigação realizada por ele. Esse enfoque dado à igreja 

já demonstrava um redirecionamento nas estratégias discursivas do jornal, que agora passava 

a se concentrar também na atenção dada à IURD pela Polícia Federal (PF) e pelo Poder 

Judiciário. Com isso, se caracterizava ainda mais o crescente interesse da Folha nas práticas 

da Universal. 

 

FD 3 – “Fonteles pede a quebra de sigilo da Igreja Universal”16 (FSP, 13/05/2005) 

                                                           
15 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc10089911.htm 
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A investigação começou em 1999, depois que a Folha revelou que as duas empresas 

bancavam investimentos da Universal e que haviam remetido pelo menos US$ 18 milhões 

para o país, entre 1992 e 1994. O dinheiro entrou via Uruguai, onde os dólares foram trocados 

por moeda brasileira. (...) A TV Record do Rio, canal 13, foi adquirida em nome de seis 

membros da Universal, que freqüentavam o templo do bairro Abolição, na zona norte, e não 

tinham patrimônio para comprar sequer uma rádio (corpo da matéria). 

 

O vínculo do fragmento 3 com os anteriores é forte tanto na utilização da 

repetição/detalhamento, quanto na de autorreferencialidade, A primeira estratégia é 

evidenciada nos trechos: “as duas empresas bancavam investimentos da Universal e que 

haviam remetido pelo menos US$ 18 milhões para o país, entre 1992 e 1994” e “a TV Record 

do Rio, canal 13, foi adquirida em nome de seis membros da Universal”. A segunda aparece 

quando o jornal ressalta o papel realizado por ele no enunciado: “a investigação começou em 

1999, depois que a Folha revelou”. 

As informações publicadas em 18 de outubro de 2007, embora ainda tratem sobre a 

abertura de um novo inquérito para investigar a IURD, direciona o foco da notícia para a 

constituição do império midiático construído por Macedo, tema principal do segundo “dossiê” 

sobre a igreja. O texto também aponta para indícios de um redirecionamento da abordagem da 

Folha, centrado agora nos vínculos acionários e financeiros existentes entre IURD, Record e 

as outras emissoras incorporadas pelas instituições. 

 

FD 4 – “PF vai investigar a compra da Record pelo bispo Edir Macedo” 17 (FSP, 18/10/2007) 

(...) O inquérito, segundo apurou a Folha, nasceu de representação feita, em 2005, pelo ex-

deputado estadual Afanásio Jazadji, que reabre a discussão sobre a origem dos recursos 

usados por Edir Macedo na compra da Rede Record. (...) Macedo e a mulher, Ester, são os 

únicos proprietários da Record de São Paulo. A emissora é a cabeça de rede da Record e 

também figura como acionista minoritária de várias outras emissoras do grupo. A acusação é 

de que o grupo teria se apropriado de patrimônio (as emissoras de rádio e TV) construído 

com recursos doados por fiéis, supostamente para causas religiosas e assistenciais (corpo da 

matéria). 

 

                                                                                                                                                                                     
16 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1305200521.htm 
17 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1810200720.htm 
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O fragmento FD 4 reitera a combinação das estratégias de autorreferencialidade e 

repetição/detalhamento. A primeira se faz presente no trecho em que o jornal destaca o 

processo de apuração executado por ele, e que, normalmente, é o mesmo realizado por outros 

dispositivos, pois se trata de um contexto e práticas acessíveis a qualquer outra mídia: “o 

inquérito, segundo apurou a Folha”.  

A repetição/detalhamento aparece de forma indireta, pois o texto, ao apresentar o bispo e 

a sua esposa como proprietários da Record – e não a IURD – vinculada acionariamente à 

outras emissoras, afirma que Macedo e Ester se apropriaram do dinheiro da igreja para 

ampliar seus patrimônios pessoais: “Macedo e a mulher, Ester, são os únicos proprietários da 

Record”, “a emissora é a cabeça de rede da Record e também figura como acionista 

minoritária de várias outras emissoras do grupo”, “grupo teria se apropriado de patrimônio (as 

emissoras de rádio e TV) construído com recursos doados por fiéis”. 

No segundo “dossiê Universal”, composto por cinco reportagens publicadas no dia 15 de 

dezembro de 2007, a estratégia de repetição/detalhamento se conjuga à de 

autorreferencialidade, já que em todos os textos apresentados as informações são basicamente 

as mesmas, sendo apenas atualizadas e contextualizadas. O carro-chefe é a reportagem 

intitulada “Igreja controla maior parte de TVs do país”, que expunha o panorama das 

concessões de rádios e TVs sob o poder da IURD e como ele havia sido constituído, além de 

trazer informações sobre as investigações realizadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e 

pela Polícia Federal (PF) em torno das transações comerciais de Edir Macedo e de outros 

bispos na aquisição de mídias.  

Já as matérias intituladas “Universal chega aos 30 anos com império empresarial” e a 

“Plano de Igreja Universal gera disputa judicial com ex-bispos” mostram o acompanhamento 

e a continuidade das investigações que a Folha vinha realizando sobre as transações 

financeiras e midiáticas da IURD, assim como das relações “obscuras” entre a igreja e as 

empresas gerenciadas por seus bispos no país e no exterior. Em nenhuma das reportagens, 

aparece a voz de membros da Universal ou da Record acerca dos fatos apresentados, o que 

remete a uma posição de isolamento e de recusa da igreja em se manifestar. O jornal repete 

uma informação dada pelo bispo em entrevista realizada anteriormente como forma também 

de estrategicamente amenizar a falta de “voz” dos “alvos” do ataque. 

 

FD 5 – “Igreja controla maior parte de TVs do país”18 (FSP, 15/12/2007) 

                                                           
18 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200731.htm 
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A Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) é a maior proprietária de concessões de 

televisão do país. São 23 emissoras de TV, além de 40 emissoras de rádio registradas em 

nome de um grupo de pastores, escolhidos entre os de maior confiança de Edir Macedo. A 

igreja ainda arrenda 36 rádios, que integram a Rede Aleluia. (...) Levantamento exclusivo 

feito pela Folha em cartórios, juntas comerciais e no cadastro de radiodifusão da Anatel (...).  

Macedo comprou a Record de Silvio Santos e da família Machado de Carvalho, por US$ 45 

milhões, em 1989, o que significa um crescimento patrimonial do grupo de 4.344% desde 

então. (...) Há pelo menos 10 anos, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal 

investigam a origem dos recursos usados por Macedo na compra da Record. (...) Em 

entrevista à Folha, em outubro, Macedo disse que a Iurd é apenas cliente da Record, mas 

esquivou-se de dizer quanto ela repassa à emissora como aluguel de espaço na madrugada, e 

sobre como ele comprou a Record (corpo da matéria). 

 

FD 6 – “Universal chega aos 30 anos com império empresarial”19 (FSP, 15/12/2007) 

Em 30 anos de existência, completados em julho, a Igreja Universal do Reino de Deus 

construiu não apenas um império de radiodifusão, mas um conglomerado de empresarial 

em torno dela. Além das 23 emissoras de TV e 40 de rádio, o levantamento da Folha 

identificou 19 empresas registradas em nome de 32 membros da igreja, na maioria bispos. 

(...) A relação entre a Igreja Universal e as empresas dos bispos é obscura. Muitas delas têm 

sede em endereços da Iurd. (...). Uma hipótese é que os dízimos dos fieis sejam esquentados 

em paraísos fiscais (corpo da matéria). 

 

Os fragmentos 5 e 6 revelam que a estratégia de repetição/detalhamento adquire outra 

dimensão, pois ao referir às informações já apresentadas pela Folha, passa a ser representada 

também pela de autorreferencialidade,  ou seja, se tornam marcas discursivas do jornal. 

Como forma de compensar esse silêncio, e mais especificamente a reafirmação de que a 

IURD estaria “esquentando” o dízimo dos seus fiéis, a igreja passou a orquestrar ações 

jurídicas em diferentes regiões do país contra Elvira Lobato e o jornal para dificultar a defesa 

judicial dos mesmos. Em relação os processos movidos pelos fiéis e o interesse da IURD em 

orquestrá-los, Melo (2009) observa que, embora o comportamento da igreja envolva 

elementos subjetivos que denotem indícios e suposições, ainda assim é difícil aferir que haja 

essa intencionalidade pela inexistência de evidências mais concretas.  

                                                           
19 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1512200730.htm 
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A estratégia utilizada pela IURD foi “assessorar” os ofendidos a buscarem indenização 

por danos morais – pois a “fé” deles estaria a serviço de uma “possível organização 

criminosa”.  Essa medida tomada pela IURD permitiu que o discurso da Folha adotasse duas 

novas estratégias: a de vítimização e a de incompatibilização. 

Diante dessa situação, a estratégia do jornal passou a ser “atacar” a Record/IURD. Um 

exemplo da combinação das quatro estratégias está nas 13 reportagens publicadas na Folha 

Online de 26 de janeiro a 7 de abril de 2008 que, direta ou indiretamente, abordavam o 

desenrolar das ações movidas pelos fiéis da Universal. 

 

FD 7 – “Intimidação e má-fé” 20 (FSP, 19/02/2008) 

BISPOS da Igreja Universal do Reino de Deus desencadeiam, contra os jornais “Extra”, 

“O Globo”, “A Tarde” e esta Folha, uma campanha movida pelo sectarismo, pela má-fé 

e por claro intuito e intimidação. Em dezembro, a Folha publicou reportagem da 

jornalista Elvira Lobato descrevendo as milionárias atividades do bispo Edir Macedo. Logo 

surgiram, nos mais diversos lugares do país, ações judiciais movidas por adeptos da Igreja 

Universal que se diziam ofendidos pelo teor da reportagem.(...) O movimento tinha tudo de 

orquestrado a partir da cúpula da igreja, inspirando-se mais nos interesses econômicos do seu 

líder do que no direito legítimo dos fiéis a serem respeitados em suas crenças. (...) Não 

contentes em submeter a repórter Elvira Lobato a uma impraticável sequencia de 

depoimentos nos mais inacessíveis recantos do país, os bispos se valeram da rede de televisão 

que possuem para expor a pessoa da jornalista, no afã de criar constrangimentos ao 

exercício de sua atividade profissional. (...) A pretexto de exercê-lo, porém, os tarufos que 

comandam essa facção religiosa mal disfarçam o fundamentalismo comercial que os 

move. Trata-se de enriquecimento rápido e suspeito e de impedir que a opinião pública 

saiba mais sobre os fatos (corpo da matéria). 

 

Por se tratar de um fragmento de editorial, em que o veículo pode se expressar de forma 

mais aberta e direta, os posicionamentos editoriais da FSP adquirem maior visibilidade.  No 

FD 7 a que mais se destaca é a de incompatibilização, pois o jornal passa a atribuir 

motivações às ações tomadas pela igreja e seus fiéis, como pode-se constatar nos trechos: 

“BISPOS da Igreja Universal do Reino de Deus desencadeiam, contra os jornais ‘Extra’, ‘O 

Globo’, ‘A Tarde’ e esta Folha, uma campanha movida pelo sectarismo, pela má-fé e por 

                                                           
20 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1902200801.htm 
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claro intuito e intimidação”, “a partir da cúpula da igreja, inspirando-se mais nos interesses 

econômicos do seu líder” e “os tarufos que comandam essa facção religiosa mal disfarçam o 

fundamentalismo comercial que os move. Trata-se de enriquecimento rápido e suspeito e de 

impedir que a opinião pública saiba mais sobre os fatos”.  

Já a estratégia de vitimização, em menor proporção, se dedica a revelar os exageros 

cometidos pela emissora e igreja, e como as ações tomadas pelas duas instituições atacavam o 

jornal e a jornalista: “Não contentes em submeter a repórter Elvira Lobato a uma impraticável 

sequência de depoimentos”  e  “expor a pessoa da jornalista, no afã de criar constrangimentos 

ao exercício de sua atividade profissional”. 

A partir daí a Folha passou a publicar uma série de notas na coluna “Outro Canal”, 

editada pelo jornalista Daniel Castro, que aborda o cotidiano da mídia brasileira. 

 

FD 8 – “Contra Globo, Record manipula ministro”21 (FSP, 11/07/2008) 

A guerra pela audiência entre Globo e Record respingou no ministro da Justiça, Tarso Genro. 

Anteontem, o “Jornal da Record” usou um truque de edição para fazer parecer que o 

ministro acusara a Globo de praticar “concorrência desleal” na cobertura da operação da 

Polícia Federal que prendeu o banqueiro Daniel Dantas (corpo da matéria). 

 

Nota-se nesse fragmento que a FSP inicia a aplicação da estratégia de incompatibilização 

ao expor os artifícios utilizados pela Record para alterar o sentido da informação e se 

favorecer diante da Globo: “o ‘Jornal da Record’ usou um truque de edição para fazer 

parecer”. 

 

FD 9 – “Subfaturamento”22 (FSP, 23/01/2009) 

Informalmente, a Record divulgou que pagou R$ 20 milhões pelos direitos dos jogos Pan-

Americanos de 2015. Gente da Globo que acompanhou as negociações afirma que foi 

bem mais: US$ 50 mi (R$ 117,5 mi) (corpo da matéria). 

 

A estratégia de incompatibilização adotada pela Folha, por vezes, assume um tom 

provocativo, como no fragmento 9, onde a informação divulgada pela Record é contestada por 

uma suposição originada nos bastidores da sua principal concorrente, a Globo: “Gente da 

Globo que acompanhou as negociações afirma que foi bem mais”. 

                                                           
21 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1107200804.htm 
22 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2301200904.htm 
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FD 10 – “Crise”23 (FSP, 05/03/2009) 

Embora anuncie crescimento de faturamento de 17%, a Record já dá sinais de cortes de 

custos. No RecNov, central de estúdio no Rio, estão reduzindo até bebedouros. E atrizes 

estão levando cosméticos de casa. Os da emissora são inferiores (corpo da matéria). 

 

Outra particularidade dessa estratégia construída pela FSP de incompatibilização é a 

exacerbação, que em determinadas passagens assume um caráter agressivo: “estão reduzindo 

até bebedouros. E atrizes estão levando cosméticos de casa. Os da emissora são inferiores”. 

 

FD 11 – “Record anuncia ‘pegadinha’ sobre a crise”24 (FSP, 06/03/2009) 

A Record está exibindo desde ontem chamada que induz o telespectador a acreditar que 

passa por uma série crise financeira. (...) O telespectador poderá pensar que a Record 

irá rodar a sacolinha para pagar seus programas. (...) Os investimentos são atribuídos a 

algum “milagre”, pois dados do Ibope Monitor revelam que os intervalos comerciais da 

Record estão mais curtos. Em janeiro, o volume de publicidade na Record de São Paulo 

caiu 12% em relação ao mesmo mês de 2008, enquanto na Globo e SBT houve alta, 

respectivamente, 8% e 57% (corpo da matéria). 

 

A ironia é outro elemento presente na estratégia de incompatibilização da FSP e se faz 

presente nos termos utilizados pelo jornal para expressar os vínculos existentes entre Record e 

IURD: “O telespectador poderá pensar que a Record irá rodar a sacolinha para pagar seus 

programas” e “Os investimentos são atribuídos a algum “milagre”. 

 

FD 12 – “Traço no Ibope, Record News empaca vendas”25 (FSP, 13/03/2009) 

Lançada em setembro de 2007 com a presença do presidente Lula e ameaçando quebrar o 

“monopólio” da Globo, a Record News ainda não saiu do traço no Ibope. O mau 

desempenho do canal de notícias, que estaria dando prejuízos a Edir Macedo, frustrou 

expectativas. (...) O maior indicador de falta de dinheiro é a exibição, desde o início deste 

mês, de comerciais da Polishop, conhecida por pagar “preço de pinga”. (...) Na TV aberta, sua 

média em 2008 foi de 0,25 ponto na Grande SP (7h/0h). (...) No cabo, o desempenho é pior. 

                                                           
23 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0503200904.htm 
24 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0603200904.htm 
25 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1303200904.htm 
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Em fevereiro, teve 6.284 telespectadores por minuto, na média diária (24 horas), somando São 

Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Campinas. A 

Globo News teve 27.491 telespectadores no mesmo período e cidades. Ou seja, quatro vezes 

mais (corpo da matéria). 

 

No fragmento 12 os termos provocativos continuam a ser utilizados pela Folha como 

forma de caracterizar o mau rendimento da emissora e questionar a qualidade e a veracidade 

dos números apresentados pela Record: “O mau desempenho do canal de notícias, que estaria 

dando prejuízos a Edir Macedo, frustrou expectativas”, “O maior indicador de falta de 

dinheiro”, “No cabo, o desempenho é pior”. Por outro lado, como vai ser revelado mais a 

frente, essa notícia foi equivocada, pois seu conteúdo estava incorreto. 

As notas intitulados “Fé rasgada 1”, “2” e “3”, ao contrário dos anteriores, são baseados 

em trechos da reportagem da revista Carta Capital intitulada “A crise Universal”, de 18 de 

março de 2009. Nesse caso, a FSP recorre a outra mídia para continuar com sua estratégia 

discursiva de incompatibilizar a Record/IURD. 

 

FD 13 – “Fé rasgada 1”26 (FSP, 17/03/2009) 

A notícia de que o bispo Romualdo Panceiro traiu a confiança de Edir Macedo, publicada 

pela revista "Carta Capital", caiu como uma bomba na Record. Panceiro foi anunciado 

pelo próprio Macedo como seu sucessor no comando da igreja. Seu preferido agora seria 

Paulo Roberto Guimarães (corpo da matéria). 

 

FD 14 – “Fé rasgada 2”27 (FSP, 17/03/2009) 

A mudança repercute diretamente na Record porque Guimarães e o também bispo 

Honorilton Gonçalves, presidente de fato da emissora, não se bicam. A Universal é o maior 

"cliente" da Record (corpo da matéria). 

 

FD 15 – “Fé rasgada 3”28 (FSP, 17/03/2009) 

Segundo a "Carta Capital", Panceiro teria transferido bens da igreja para seu nome. A revista 

confirmou que Edir Macedo está doente (corpo da matéria). 

 

                                                           
26 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1703200904.htm 
27 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1703200904.htm 
28 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1703200904.htm 
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Os três últimos textos, assim como os trechos das outras notas apresentadas, foram os 

responsáveis por desencadearem respostas “violentas” da Record por meio do “Jornal da 

Record”. A emissora apresentou dados que comprovavam que as informações divulgadas 

sobre a Record News estavam errados e destacou algumas passagens caracterizadas pelo tom 

de provocação e pela tentativa de questionar o discurso da emissora e a informação divulgada 

por ela. A partir desse momento o “embate” entre FSP e Record se consolidou e tomou forma 

por meio de inúmeros discursos agora vindos não só de um lado (FSP), mas de ambos os 

envolvidos (Record/IURD e FSP). 

 

FD 16 – “Rede Record ataca a Folha em telejornal”29 (FSP, 18/03/2009) 

O “Jornal da Record” veiculou ontem à noite reportagem em que acusa a Folha de 

publicar “notícias caluniosas” a respeito da emissora de televisão. De acordo com a 

Record, “as informações mentirosas” ocupam o noticiário relativo à cobertura de TV, na 

coluna “Outro canal”, da Ilustrada.(...) Adeptos da igreja já ajuizaram 107 ações na Justiça 

contra a Folha e outros jornais após a publicação, em dezembro de 2007, da reportagem 

“Universal chega aos 30 anos com império empresarial”, que conquistou o Prêmio Esso de 

jornalismo – 2008 – todas as 66 sentenças foram favoráveis ao jornal (corpo da matéria). 

 

FD 17 –“Record volta a atacar a Folha em telejornal”30 (FSP, 19/03/2009) 

Pelo segundo dia consecutivo, o “Jornal da Record” atacou a Folha, acusando-a de não 

corrigir supostos erros e de “comprometer sua qualidade editorial”. Anteontem, a 

emissora acusou o jornal de publicar notícias “caluniosas” na coluna “Outro Canal”, de 

Daniel Castro. Adeptos da igreja Universal, fundada pelo bispo Edir Macedo, proprietário 

da Record, ajuizaram 107 ações na Justiça contra a Folha e outros jornais após a 

publicação, em 2007, da reportagem “Universal chega aos 30 anos com império empresarial” 

– saíram 66 sentenças, todas favoráveis ao jornal (corpo da matéria). 

 

Depois de um período de silêncio da Reord/IURD, a Folha passa a ser mencionada nos 

telejornais da emissora, o que o jornal paulista avalia como “ataques”, fato que contribuiu 

para a implantação da estratégia de vitimização, visível nos trechos dos fragmentos 16 e 17: 

“reportagem em que acusa a Folha de publicar ‘notícias caluniosas’” e “De acordo com a 

                                                           
29 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1803200916.htm 
30 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1903200921.htm 
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Record, ‘as informações mentirosas’” (16); “o ‘Jornal da Record’ atacou a Folha” e 

“Anteontem, a emissora acusou o jornal” (17). 

Paralelo a isso, o jornal acentuou a estratégia de autorreferencialidade, porém, agora 

acoplada à de repetição/detalhamento, ao apresentar no fragmento 16 dados acerca das ações 

movidas pelos fiéis da Universal e as sentenças favoráveis obtidas pela Folha e ressaltar essa 

informação na formação discursiva 17. 

 

FD 18 – “Os ataques da Record”31 (FSP, 20/03/2009) 

A REDE RECORD, que explora uma concessão pública de TV e pertence ao mesmo 

proprietário da Igreja Universal do Reino de Deus, vem desfechando ataques contra esta 

Folha em seus noticiários. Pretende mover algo como uma campanha, pois a mesma 

mixórdia de reportagem canhestra e investida comercial tem sido repetida à exaustão. (...) O 

que é prática de jornalismo verdadeiro se torna – na percepção tosca dos atuais 

dirigentes da Record, acostumados a reduzir qualquer questão a seu aspecto comercial – 

uma suposta campanha contra a emissora. A mesma percepção levou a Igreja Universal a 

orquestrar litigância de má-fé na Justiça contra este jornal e a repórter Elvira Lobato, 

por conta de reportagens sobre subterrâneos financeiros daquele empreendimento religioso. 

Negócios e religião não deveriam caminhar juntos. A atividade religiosa é isenta de 

impostos. Até por esse motivo a sociedade tem todo o direito de conhecer os vasos 

comunicantes que ligam a Igreja Universal aos tentáculos de seus vários ramos de 

negócios. A reação destemperada da Record é um mero incentivo para que a Folha 

insista em esclarecer o que parece tão imprescindível manter oculto (corpo da matéria). 

 

No fragmento 18 as estratégias de vitimização e incompatibilização se perpassam, se 

afirmam e funcionam como reforço. Pois, na mesma medida em que tenta justificar as suas 

ações, a Folha suscita elementos para deslegitimar o discurso da Record. Em primeiro lugar é 

aplicada a incompatibilização: “na percepção tosca dos atuais dirigentes da Record, 

acostumados a reduzir qualquer questão a seu aspecto comercial”, “A mesma percepção levou 

a Igreja Universal a orquestrar litigância de má-fé na Justiça”, “Negócios e religião não 

deveriam caminhar juntos” e “os vasos comunicantes que ligam a Igreja Universal aos 

tentáculos de seus vários ramos de negócios”. Em seguida, o jornal apresenta os alvos da 

Record: “ataques contra esta Folha em seus noticiários”, “O que é prática de jornalismo 

                                                           
31 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2003200902.htm 
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verdadeiro se torna (...) uma suposta campanha contra a emissora”, “contra este jornal e a 

repórter Elvira Lobato”. Já o trecho “A reação destemperada da Record é um mero incentivo 

para que a Folha insista em esclarecer”, assumindo um ar provocativo, mesclando a estratégia 

de vitimização à de incompatibilização. 

Embora os textos da Folha alegassem repetidas vezes que os “ataques” da Record se 

deviam às publicações de dezembro de 2007 e ressaltassem as vitórias obtidas na Justiça 

diante das ações movidas por fiéis da igreja, as reportagens da emissora (como vai ser 

detalhado na sequencia) concentravam-se em abordar os “erros” de apuração cometidos pelo 

jornal.  

No discurso proferido pela Folha fica claro também a intenção de ligar religião, mídia e 

negócios, já que repetidas vezes, o jornal remete e insinua que a Record/IURD vale-se como 

carro-chefe de seu funcionamento questões econômicas: “vários ramos de negócios” e 

“reduzir qualquer questão a seu aspecto comercial” (FD18). 

E, talvez com o intuito de amenizar o embate, a Folha abre espaço para que a Record se 

manifestar, através de um direito de resposta, em que explicita seu “erro” de informações 

acerca de números envolvendo a audiência da Record News. 

 

FD 19 – “Erramos”32 (FSP, 21/03/2009) 

ILUSTRADA (13.MAR, PÁG.E14) O texto “Traço no Ibope, Record News empaca vendas” 

errou ao afirmar que Record News e Globo News tiveram em fevereiro, respectivamente, 

6.284 e 27.491 telespectadores por minuto na TV paga (...) . Record News e Globo 

registraram, respectivamente, 2.430 e 10.820 telespectadores por minuto (corpo da matéria). 

 

FD 20 – “Painel do leitor”33 (FSP, 21/03/2009) 

Record – (...) “A informação [divulgada pelo “Outro Canal”] é desmentida pelos números 

do próprio Ibope. Segundo a pesquisa do instituto, em fevereiro, nos mercados citados (...). 

Ou seja, a Record News, com apenas um ano e meio no ar, tem11.330 telespectadores a mais 

do que a concorrente, uma diferença de 70,76% a favor da nossa emissora”. ALEXADRE 

RAPOSO, presidente da Record (São Paulo, SP) (corpo da matéria). 

 

                                                           
32 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2103200911.htm 
33 Acessada em 13/06/2010 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2103200910.htm 
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A última reportagem da Folha dentro deste “embate” foi uma resposta à reportagem 

exibida pelo programa “Domingo Espetacular” no dia 05/04/2009. A reportagem reapresenta 

as acusações feitas pela Record ao longo das duas últimas semanas. 

 

FD 21 – “Universal usa Record para fazer novo ataque à Folha”34 (FSP, 07/04/2009) 

A Rede Record, que pertence ao bispo Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de 

Deus, veiculou no domingo à noite no programa “Domingo Espetacular” mais uma 

sequência de ataques à Folha.(...) A Record tem insistido em diversos tipos de ataques 

contra o jornal. Desde 17 de março, os telejornais da emissora afirmam que a Folha 

estaria em “crise de credibilidade”, não seria isenta na publicação de notícias e 

promoveria uma campanha contra a Record e a Igreja Universal do Reino de Deus. A 

emissora alega que as agressões são resposta a notícias divulgadas pela coluna “Outro Canal”, 

publicada pela Ilustrada. (...) Sem invalidar a conclusão, parte dos dados continha erro, que 

foi corrigido em seguida pelo jornal. (...) Desde o ano passado, a Igreja Universal do 

Reino de Deus busca intimidar a Folha para que deixe de publicar reportagens a respeito de 

suas atividades empresariais. Ao longo de 2008, integrantes da Universal ajuizaram 107 

ações na justiça contra a Folha. Todos alegavam ter sofrido danos morais com a reportagem 

“Universal chega aos 30 anos com império empresarial”, publicada pelo jornal em dezembro 

de 2007 (corpo da matéria). 

 

No fragmento 21 é possível perceber a autorreferencialidade sob a forma da 

repetição/detalhamento em relação ao conteúdo já apresentado reiteradas vezes. Por outro 

lado, a autorreferencialidade também aparece vinculada à estratégia de vitimização, pois a 

Folha, por ter se retratado, estaria sendo injustiçada: “mais uma sequência de ataques à 

Folha”, “A Record tem insistido em diversos tipos de ataques contra o jornal”, “os telejornais 

da emissora afirmam que a Folha estaria em ‘crise de credibilidade’, não seria isenta na 

publicação de notícias e promoveria uma campanha contra a Record e a Igreja Universal do 

Reino de Deus”, “a Igreja Universal do Reino de Deus busca intimidar a Folha” e “integrantes 

da Universal ajuizaram 107 ações na justiça contra a Folha”. 

Analisadas as estratégias discursivas da Folha de São Paulo, responsável por iniciar o 

episódio, é necessário agora fazer o mesmo com a Record a fim de compreender não apenas o 

                                                           
34 Acessada em 13/06/2009 e disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0704200911.htm 
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contexto em que foram realizadas, mas também as estratégias utilizadas pela emissora para se 

referir ao jornal e à abordagem realizada por ele. 

Para tanto, as formações discursivas retiradas das reportagens da Record, e devido ao 

próprio formato de TV, composto por diferentes elementos – cabeça, nota, reportagem, off e 

pé –, não diferenciam esses componentes, centrando o foco apenas nos enunciados e nos 

modos de dizer do dispositivo de enunciação. 

Já as sonoras, embora sejam consideradas os elementos legitimadores da reportagem, 

foram retiradas por se entender que elas representam a intencionalidade de terceiros (mesmo 

que trazidas e legitimadas pelo discurso midiático) e como forma de facilitar o entendimento e 

a visualização das estratégias discursivas da Record/IURD.  

 

3.2.2. Record/IURD 

 

Na edição do dia 17/02/2008, o programa “Domingo Espetacular” exibiu a primeira 

resposta da emissora à cobertura realizada pela Folha, uma reportagem com 14 minutos de 

duração. O programa contrapôs a liberdade de imprensa, defendida pela FSP, ao direito dos 

fiéis da IURD de entrar na justiça contra as notícias publicadas pelo jornal. Além disso, 

enfatizou a motivação dos pastores e fiéis ofendidos, como tentativa de legitimar os processos 

orquestrados e de (de)mo(n)strados televisivamente.  

Entretanto, o ponto-chave do discurso proferido pelo programa da Record foi a forma 

como ele se prostrou em defesa da IURD, que em determinados momentos, ao se referir às 

outras mídias, leva a crer que a emissora e a igreja são uma única instituição. 

É a partir deste primeiro fragmento que se torna possível utilizar o termo Record/IURD, 

pois pode-se perceber como a emissora assume a função de porta-voz da igreja ao defender os 

fiéis como se fossem seus, revelar proximidade e conhecimento sobre suas práticas e “atacar” 

a Folha sem ter sido “atacada”. 

Outra característica do discurso recordiano é a distorção do que é enunciado pelas outras 

mídias como forma de potencializar a estratégia de vitimização. 

 

FD 22 – “Domingo Espetacular” (17/02/2008) 

A reação indignada de Cláudio foi a mesma de dezenas de fiéis diante de outra reportagem, 

publicada em dezembro do ano passado pelo jornal Folha de São Paulo. (...) Mais de 50 fiéis 

da Universal entraram ações pedindo indenização por danos morais. Todos dizem que se 

sentiram atingidos pela insinuação de que o dinheiro do dízimo tem origem ilícita ou 



56 

 

criminosa. (...) A previsão é que outras ações sejam iniciadas na próxima semana. A 

Universal informou que possui mais de 5 mil templos em todo Brasil e que milhares de fiéis 

leram a reportagem, ou na edição impressa ou na versão divulgada na internet. (...) A 

jornalista, aliás, faltou à maioria das audiências, o que pode significar um desrespeito à 

Justiça. Nas várias reportagens sobre o caso até agora, a Folha insinua uma ação articulada 

pela Igreja Universal afirmando que todos os textos são muito parecidos. (...) Para os 

especialistas a polêmica pode se resumida numa explicação: evangélicos encontraram na 

justiça uma arma de defesa contra o preconceito de parte da imprensa (corpo da 

matéria).  

 

A primeira estratégia discursiva utilizada pela Record/IURD é a de vitimização, que além 

de estar presente no teor do fragmento, é ressaltado nos trechos que se referem aos fiéis: 

“Mais de 50 fiéis da Universal entraram ações pedindo indenização por danos morais”, “se 

sentiram atingidos pela insinuação de que o dinheiro do dízimo tem origem ilícita ou 

criminosa”, “A previsão é que outras ações sejam iniciadas na próxima semana”, “evangélicos 

encontraram na justiça uma arma de defesa contra o preconceito de parte da imprensa”. 

Outra estratégia empregada pela Record/IURD é a de incompatibilização, presente nos 

momentos em que a reportagem referencia e busca deslegitimar a Folha, a jornalista Elvira 

Lobato e a abordagem realizada por ambos: “A jornalista, aliás, faltou à maioria das 

audiências, o que pode significar um desrespeito à Justiça” e “a Folha insinua uma ação 

articulada pela Igreja Universal”. 

 

FD 23 – “Jornal da Record do dia 19/02/2008” 

Hoje o presidente da república defendeu o direito dos fiéis que se sentiram ofendidos por 

reportagem do jornal de recorrerem à Justiça. (...) Os fiéis entraram com mais de 50 ações 

pedindo indenização por danos morais. O presidente apoiou a iniciativa dos evangélicos e 

disse que isso não fere a liberdade de imprensa. Para Lula é preciso responsabilidade na 

hora de informar. (...) A reportagem que causou toda a polêmica foi publicada em dezembro 

do ano passado e levantou a hipótese de que o dinheiro dos dízimos fosse esquentado em 

paraísos fiscais. O que revoltou os fiéis foi que uma acusação tão grave estava sustentada 

apenas numa hipótese. Os evangélicos decidiram então procurar a Justiça, o caminho 

mais indicado para se defender de uma acusação. 
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Ao retomar a questão das ações judiciais movidas pelos fiéis no fragmento 23, a 

Record/IURD também apresenta a estratégia de repetição/detalhamento ao incluir agora a 

opinião do presidente Lula: “o presidente da republica defendeu o direito dos fiéis” e “O 

presidente apoiou a iniciativa dos evangélicos” e “levantou a hipótese de que o dinheiro dos 

dízimos fosse esquentado em paraísos fiscais”. Da mesma forma, a Record/IURD se utiliza do 

depoimento de Lula para dar prosseguimento à estratégia de incompatibilização: “Para Lula é 

preciso responsabilidade na hora de informar”  e à busca por deslegitimar o discurso da 

Folha: “uma acusação tão grave estava sustentada apenas numa hipótese”. 

A segunda manifestação contundente da Record/IURD foi a reportagem exibida pelo 

“Jornal da Record” em 17/03/2009. Dessa vez a matéria se centrou em responder as notas e 

notícias veiculadas na coluna “Outro Canal”. A reportagem quebra um silêncio de 

aproximadamente nove meses. 

 

FD 24 – “Jornal da Record do dia 17/03/2009” 

As informações mentirosas da Folha de São Paulo contra a Record aparecem sempre em 

meio às noticias sobre televisão. Um levantamento feito nas edições dos últimos meses revela 

dezenas de ataques. Uma campanha difamatória e agressiva. (...) A análise é 

tendenciosa. (...)O próprio Ibope acusou o erro da FSP e vai exigir retratação.  

(...) Egos, intriga e confusão sempre nos bastidores dos programas e das novelas da 

Record. Qual é a fonte da notícia? Mentira. Mas algumas notícias não são apenas falsas, 

são preconceituosas. Nessa nota, a Folha de São Paulo fala do comunicado da rede Record 

sobre os investimentos em 2009. Um assunto sério, em tempos de crise, que o jornal trata 

com ironia e desrespeito. (...) Não é apenas mentira, é preconceito religioso contra o qual 

a Folha de São Paulo diz se orgulhar em combater. Na edição desta terça o jornal foi além, 

reproduziu notícia sobre uma suposta doença de Edir Macedo, líder da Igreja Universal 

do Reino de Deus e dono da Rede Record. (...) Nós conversamos por telefone com Edir 

Macedo, que está na África do Sul, ele desmentiu as afirmações. (...) Nos últimos anos, o 

Grupo Folha enfrentou um sério problema, a queda na venda de jornais. (...). Em 2008, a 

tiragem diária desabou para 299 mil exemplares, uma queda de 41%. Será que a diminuição 

do faturamento do Grupo Folha está refletindo em sua qualidade editorial? Os números 

indicam mais que uma queda nas vendas. A Folha de São Paulo enfrenta uma grave crise 

de credibilidade, o que pode se tornar um triste capítulo na história da imprensa brasileira 

(...). A Rede Record anunciou hoje a decisão de a partir de agora responder em sua 
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programação à qualquer novo ataque do jornal Folha de São Paulo, e recorrer à Justiça 

em todos os casos em que a honra da empresa e de seus funcionários for atingida. 

 

O fragmento 24, por ser retirado de uma “reportagem-resposta” à Folha, tem seu 

conteúdo centrado nas estratégias de incompatibilização e vitimização, onde, ao mesmo 

tempo em que atuam separadamente, também passam a se complementar. A estratégia de 

incompatibilização é apresentada nos trechos em que são expostos os erros e falhas de 

apuração do jornal, assim como as insinuações quanto à sua credibilidade e política editorial: 

“A análise é tendenciosa”, “O próprio Ibope acusou o erro da FSP e vai exigir retratação”, “o 

jornal trata com ironia e desrespeito”, “a diminuição do faturamento do Grupo Folha está 

refletindo em sua qualidade editorial”, “A Folha de São Paulo enfrenta uma grave crise de 

credibilidade”.  

Já a de vitimização está relacionada aos trechos em que a emissora apresenta o tratamento 

recebido pela Folha como forma de justificar as medidas legais que seriam tomadas e de 

sensibilizar os telespectadores: “Egos, intriga e confusão sempre nos bastidores dos 

programas e das novelas da Record” e “e recorrer à Justiça em todos os casos em que a honra 

da empresa e de seus funcionários for atingida”. 

Por outro lado, também pode-se observar que existe uma aproximação entre ambas, ou 

seja, uma combinação de defesa e ataque, visível nos trechos em que a Record/IURD 

qualifica a abordagem realizada pelo jornal em relação aos seus produtos midiáticos: 

“informações mentirosas da Folha de São Paulo contra a Record”, “revela dezenas de ataques. 

Uma campanha difamatória e agressiva” e “algumas notícias não são apenas falsas, são 

preconceituosas”. 

Devido ao fato da FSP ter noticiado que a Record a havia “atacado”, à noite, o “Jornal da 

Record” (18/03/2009) exibiu uma reportagem similar a da edição anterior como forma de 

reforçar o que havia afirmado e de tentar pressionar o jornal a cessar a cobertura sobre a 

emissora e a igreja e a reconhecer os erros de informação. 

 

FD 25 – “Jornal da Record do dia 18/03/2009” 

A Folha de São Paulo repercutiu hoje a defesa da Rede Record às noticias mentirosas 

publicadas pelo jornal nos últimos meses. O jornal não se retratou e preferiu assumir a 

postura de vítima. (...) Na reportagem a Folha de São Paulo tenta se colocar no papel de 

vítima, mas em nenhum momento nega as informações divulgadas pela Rede Record. E 

pior, não se retrata em nenhum instante das calúnias e dos termos preconceituosos 
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utilizados contra a emissora. O jornal disse, por exemplo, que a Record News tem menos 

audiência que a Globo News. O Ibope pediu uma retratação. O Ibope não deixa dúvidas, a 

Folha errou. A Record mostrou ontem (...). No último domingo, por exemplo, a capa da 

Folha trazia um número que mostrava bem o tamanho do desastre, pouco mais de 383 

mil exemplares. O jornal que hoje vende bem menos, já se orgulhou de reconhecer seus 

erros. (...) A pergunta continua: será que a queda no faturamento da Folha de São Paulo está 

comprometendo a qualidade editorial? 

 

O fragmento 25 é uma compilação das informações exibidas no dia anterior, o que, por 

sua vez, denota a predominância da estratégia de repetição/detalhamento, perpassada pela de 

incompatibilização, visível na forma como as informações sobre a Folha são reapresentadas: 

“se colocar no papel de vítima, mas em nenhum momento nega as informações”, “O Ibope 

não deixa dúvidas, a Folha errou”, “a capa da Folha trazia um número que mostrava bem o 

tamanho do desastre” e “O jornal que hoje vende bem menos, já se orgulhou de reconhecer 

seus erros”. A estratégia de autorreferencialidade também aparece vinculada à de 

repetição/detalhamento nos trechos em que a emissora evidencia seu papel e na relação com o 

jornal: “divulgadas pela Rede Record”, “utilizados contra a emissora”, “A Record mostrou 

ontem”. 

A repetição de informações fez com que a Folha de São Paulo publicasse um editorial 

(como foi analisado anteriormente, na FD 18) rebatendo as acusações feitas pela Record e 

atribuísse os ataques da emissora às desavenças entre o jornal e a IURD. O tom do texto, por 

sua vez, incitou uma resposta da Record em termos similares. 

 

FD 26 – “Editorial do dia 20/03/2009” 

A Folha de S. Paulo publicou hoje um editorial tentando justificar as mentiras repetidas 

pelo jornal. Calúnias que atingem diretamente a Rede Record e a honra de seus artistas, 

jornalistas e demais funcionários. Mais uma vez o jornal se faz de vítima. O texto frágil e 

tortuoso chama de “ataque” o direito de resposta da Record. Direito que, aliás, poucas 

vezes foi respeitado pelo jornal após a publicação de cada notícia mentirosa nos últimos seis 

meses. As falsidades chegaram ao limite com a repercussão de uma inexistente doença do 

proprietário da Record, Edir Macedo, e a distorção dos números de audiência da Record 

News, desmentidos pelo próprio Ibope. A assessoria de comunicação da Record pediu 

retratação sucessivas vezes e o resultado foi sempre o mesmo: omissão. (...) A família Frias, 

dona do Grupo Folha, usou seu espaço mais importante para sustentar a série de 
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mentiras. (...) Estaria a Folha de S. Paulo revivendo sua atuação suspeita nos tempos do 

regime militar? Por isso, não é de surpreender o tom raivoso do editorial desta sexta, que 

chega ao absurdo de ameaçar a Record. É verdade que o texto quase admitiu o 

jornalismo tendencioso contra a Record. 

 

Assim como o editorial publicado pela Folha, o discurso da Record/IURD se dirige de 

maneira direta ao jornal. A maior parte do conteúdo já havia sido apresentada anteriormente, 

o que assinala os princípios da estratégia de repetição/detalhamento. Porém, a estratégia que 

se destaca é a de incompatibilização – que por ser percebida seguida vezes, se consolida como 

marca do discursivo recordiurdiano–, pois o conteúdo se propõe a questionar os argumentos 

apresentados pela FSP e resgatar os pontos que criaram as divergências entre as duas mídias: 

“Calúnias que atingem diretamente a Rede Record e a honra de seus artistas, jornalistas e 

demais funcionários”, “O texto frágil e tortuoso chama de “ataque” o direito de resposta da 

Record”, “o tom raivoso do editorial desta sexta, que chega ao absurdo de ameaçar a Record” 

e “o texto quase admitiu o jornalismo tendencioso contra a Record”. Os trechos destacados 

também apresentam elementos que integram a estratégia de autorreferencialidade, assim como 

denotam a repetição/detalhamento. 

Embora após esse editorial a FSP tenha publicado uma errata corrigindo a informação 

sobre a Record News e uma nota de Alexandre Raposo, presidente da Record, a emissora não 

cessou os “ataques”. Como já havia evidenciado no editorial, a Record exibiu a reportagem 

“O escândalo da ‘ditabranda’”, que abordava a relação do Grupo Folha com a ditadura militar 

e era constituído por depoimentos de vítimas e especialistas. 

 

FD 27 – “Domingo Espetacular do dia 05/04/2009” 

(...) No último dia 17 de fevereiro, um editorial publicado pela Folha de São Paulo, que 

pertence ao mesmo grupo da extinta Folha da Tarde, revoltou as vítimas da ditadura 

militar. No editorial sobre a situação política na Venezuela, a Folha de São Paulo usou o 

termo “ditabranda” para dizer que a ditadura no Brasil foi menos violenta que em outros 

países. (...) A reação da Folha foi agressiva, afirmou que a indignação dos dois era 

obviamente cínica e mentirosa. (...) Entre as vítimas da ditadura, a posição da Folha 

reabriu feridas que pareciam cicatrizadas. 

 

Os discursos dos depoentes, que acusavam o extinto jornal Folha da Tarde de estar a 

serviço da ditadura, visavam deslegitimar a Folha e o Grupo Folha questionando as 
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pretensões democráticas defendidas por ambos e, dessa forma, através de estratégias 

singulares como a incompatibilização jogá-los contra a opinião pública. Essa estratégia é 

perceptível em toda a reportagem e nos trechos: “um editorial publicado pela Folha de São 

Paulo, que pertence ao mesmo grupo da extinta Folha da Tarde, revoltou as vítimas da 

ditadura militar”, “A reação da Folha foi agressiva, afirmou que a indignação dos dois era 

obviamente cínica e mentirosa” e “Entre as vítimas da ditadura, a posição da Folha reabriu 

feridas”. 

A Folha, que após ter se retratado, não havia publicado mais nenhum texto referente à 

Record/IURD, depois dessa reportagem do programa “Domingo Espetacular”, noticiou parte 

do conteúdo exibido na matéria. Essa atitude da FSP fez com que a Record/IURD veiculasse 

outro editorial e re-exibisse a reportagem, agora no “Jornal da Record”. 

 

FD 28 – “Jornal da Record do dia 07/04/2009” 

As mentiras continuam. A Folha de S. Paulo mentiu novamente hoje ao atacar a Rede 

Record. E apelou para a dissimulação: tentou confundir seus leitores ao dizer que a Igreja 

Universal é quem “está usando a Record para atacar o jornal”. O jornal chegou ao absurdo 

de uma insinuação ridícula: a de que a Record está “atacando” a Folha porque não 

conseguiu contratar um de seus repórteres. Além de menosprezar a inteligência de seus 

leitores, a Folha omite que publicou dezenas de mentiras contra a Record durante meses.  

(...) Porque para fugir das respostas a estas acusações, a Folha de S. Paulo apela sempre a 

ataques contra a Record e a Universal? 

 

O tom do editorial foi o mesmo do anterior (FD 26), caracterizado pelo uso das 

estratégias de incompatibilização e repetição/detalhamento, ao acusar o jornal de fazer 

afirmações falsas e infundadas: “A Folha de S. Paulo mentiu novamente hoje ao atacar a Rede 

Record”, “O jornal chegou ao absurdo de uma insinuação ridícula”, “Além de menosprezar a 

inteligência de seus leitores, a Folha omite que publicou dezenas de mentiras contra a 

Record”, “a Folha de S. Paulo apela sempre a ataques contra a Record e a Universal”. 

Esse primeiro “embate” discursivo travado entre Folha de São Paulo e Record revela de 

que forma o jornal e a emissora, embora de maneiras distintas e segundo combinações de 

estratégias próprias, se expressam de maneira semelhante. 

As duas mídias possuem comportamentos singulares. Exemplo disso é a forma como a 

FSP, ao elaborar e apresentar seu produto midiático sobre a Record/IURD, o faz de maneira a 

incompatibilizar seu objeto e de forma quase provocativa, o que permitiu que a Record 
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caracterizasse as práticas do jornal como “ataques”. Por outro lado, quando há uma inversão 

de papéis, em que o jornal se torna alvo de acusações, prontamente adota uma postura e um 

discurso vitimizador. 

A Record/IURD, por sua vez, inicialmente assume uma postura que a permita se esquivar 

de temas que digam respeito ao seu funcionamento, operacionalização e seus proprietários. 

Entretanto, após esse afastamento momentâneo, a instituição passa a combinar ataque ao seu 

concorrente e defesa de seus preceitos midiáticos/religiosos, através de um processo de 

deslegitimação do outro, assumindo também uma postura de vítima. 

A partir da leitura das estratégias adotadas pela Folha de São Paulo e Record/IURD, 

parte-se para a análise do episódio 2, através da análise de fragmentos discursivos da Record e 

da Globo. 

 

3.3. Episódio dois: Record versus Globo 

 

Embora o segundo episódio detenha a análise no embate entre Rede Globo e Rede Record 

travado em agosto de 2009, as desavenças entre as duas emissoras se estendem desde 1995. 

Segundo Mariano (2005), o acirramento da disputa entre as duas emissoras se deve a três 

episódios polêmicos. O primeiro foi a minissérie “Decadência”, escrita por Dias Gomes e 

composta por 12 capítulos, exibida pela Globo em setembro de 1995, em que o personagem 

principal era um pastor inspirado em de Edir Macedo. O segundo, acontecido um mês depois, 

foi o episódio conhecido como o “chute na santa”, em que Sérgio Von Helde, na época bispo 

da igreja, “chutou” a imagem de Nossa Senhora Aparecida em seu programa exibido pela 

Record. E o último episódio, e mais conhecido deles, foi o vídeo gravado e divulgado por 

Carlos Miranda, em que Edir Macedo e outros líderes da Universal aparecem rindo para a 

câmera enquanto contam dinheiro em Nova Iorque e em outras situações constrangedoras, 

como a que Macedo aparece ensinando pastores da Universal a persuadir e recolher dinheiro 

dos fiéis. 

A partir daí Record e Globo passam a rivalizar explicitamente em termos de estrutura, 

audiência, programação, profissionais e artistas. Esse embate entre as duas emissoras vai se 

agravando também à medida em que o Ibope35 revela a Record como o segundo canal mais 

assistido da TV aberta.    

                                                           
35 De acordo com pesquisas e medições de audiência realizadas pelo instituto, a Rede Record atualmente ocupa o 
segundo lugar no ranking das TVs abertas. 
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Nesse contexto, a ampla divulgação realizada pela Rede Globo de Televisão sobre as 

denúncias do MP de São Paulo acerca de ações possivelmente ilícitas de Edir Macedo e a 

IURD, reacende essa disputa e provoca um novo episódio de ataques de ambos os lados. 

Esses ataques acontecem meses depois de um novo embate travado entre FSP e Record (como 

foi analisado). Essas enunciações tendo alvo Edir Macedo, a IURD e a Record representam 

um capítulo à parte da história da mídia brasileira, em que alguns preceitos fundamentais do 

jornalismo, como a responsabilidade ética, a veracidade do que é dito, a apuração dos fatos, a 

democratização da informação e o respeito aos receptores e outras mídias caem por terra. 

Esses valores tão caros ao jornalismo dão lugar a discursos que visam claramente atingir e 

deslegitimar o concorrente ao mesmo tempo em que se busca ressaltar e referir aspectos 

positivos estritos da prática daquele que enuncia. 

 

3.3.1. Rede Globo 

 

O discurso jornalístico da Globo que, muitas vezes, é adotado como objetivo e modelo 

por outras mídias, se vale da estratégia de repetição/detalhamento para não deixar transparecer 

a presença das estratégias de incompatibilização e a autorreferência, embora estas também 

ainda se revelem presentes nos termos e enunciados utilizados. Outro elemento que 

caracteriza a utilização das estratégias é o tempo dedicado pela emissora às investigações 

realizadas sobre a Record/IURD, onde algumas reportagens alcançaram aproximadamente 9 

minutos de duração. Embora não se trate de um padrão da emissora, durante esse episódio o 

“Jornal Nacional” exibiu, em média, duas reportagens por edição, cada uma delas com 

enfoques diferentes sobre o caso. 

A repetição/detalhamento também é caracterizada pela cobertura realizada por outros 

programas noticiosos da emissora, que exibiram as mesmas reportagens apresentadas no 

“Jornal Nacional” com pouca ou nenhuma modificação, entre eles os telejornais “Bom Dia 

Brasil”, “Jornal Hoje”, “Jornal da Globo” e o “Em Cima da Hora”, da Globo News. Além 

disso, todas as reportagens exibidas podiam ser revistas no portal de notícias G1, 

acompanhadas também de uma cobertura paralela realizada pelo site. 

 

FD 29 – “Jornal nacional do dia 11/08/2009” 

(...). Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo e os outros acusados desviaram o 

dinheiro de doações de fiéis e se aproveitaram da isenção de impostos oferecidas à 

igrejas de qualquer culto determinada pela constituição. Depois de dois anos de investigação, 
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o Ministério Público e a Justiça entenderam que houve desvio de finalidade (...) visavam ao 

lucro por parte de Edir Macedo. O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir 

Macedo, e mais nove pessoas são acusados de se apropriar ilegalmente de dízimos e de 

ofertas de fiéis, e de usar o dinheiro das doações para construir um patrimônio pessoal. 

Diz a denúncia: a atuação da quadrinha não conheceu limites. (...). A acusação mostrou 

exemplos de gente que se sentiu enganada e recorreu à Justiça para ter o dinheiro de volta. 

(...) ficou comprovado que no caso da Universal os denunciados se aproveitaram da 

imunidade tributária concedida pela Constituição a templos de qualquer culto para captar 

dízimos, ofertas e contribuições e fizeram investimentos em bens particulares. (...) Os 

promotores descreveram assim a lavagem do dinheiro: em vez de aplicar os recursos em 

obras sociais, o dinheiro, isento de impostos, era desviado para outra finalidade. (...).  O 

dinheiro voltava ao Brasil na forma de empréstimo à pessoas físicas ligadas a Edir Macedo. 

E era então aplicado na compra de aeronaves, imóveis e empresas de comunicação, como 

emissoras da Rede Record. (...). Levantamento da Folha de São Paulo publicado em 

dezembro de 2007 mostra que a igreja construiu um império formado por rádios, emissoras de 

TV, jornais e gráficas. (...) a quadrilha era liderada pelo denunciado Edir Macedo. (...) A 

denúncia, agora aceita pela Justiça, foi ilustrada com um trecho de um discurso de Edir 

Macedo divulgado em 1995. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina 

pastores a se dirigir aos fiéis. 

 

Nesse primeiro fragmento da Globo a estratégia que se destaca é a de incompatibilização, 

pois, paralelo à apresentação da investigação realizada pelo MP de São Paulo em torno de 

Edir Macedo, o “Jornal Nacional” se vale de termos e expressões que buscam, ao mesmo 

tempo, desqualificar e deslegitimar a IURD e a Rede Record. Ainda que o modo de se 

expressar da Globo não se valha de declarações mais efusivas, a minuciosidade com que a ela 

opera parece conceder outra significação à informação apresenta: “Edir Macedo e os outros 

acusados desviaram o dinheiro de doações de fiéis”, “houve desvio de finalidade (...) visavam 

ao lucro por parte de Edir Macedo”, “acusados de se apropriar ilegalmente de dízimos e de 

ofertas de fiéis, e de usar o dinheiro das doações para construir um patrimônio pessoal”, 

“como emissoras da Rede Record”. Nota-se que algumas expressões são muito fortes e 

setenciadoras: “a quadrilha era liderada pelo denunciado Edir Macedo”. 

Um dos cuidados tomados pela Globo foi o de permitir que a Record/IURD se 

manifestasse por meio do advogado de Edir Macedo e, assim, evitar possíveis acusações de 

parcialidade, como as atribuídas à FSP. 
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FD 31 – “Jornal Nacional  do dia 11/08/2009” 

O advogado dos réus, Arthur Lavigne, afirmou que já houve inúmeros inquéritos contra Edir 

Macedo e foram arquivados. O advogado vê contradição na atuação de dois órgãos do 

Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, que 

encontrou movimentações suspeitas, e a Receita Federal. 

 

O fragmento 31 também é perpassado pela incompatibilização, pois já revela a principal 

estratégia usada pela Record/IURD, que é a de desqualificar o discurso de seus “atacantes” 

(como vai ser visto na sequência), independente de se tratar de órgãos oficiais e reguladores 

dos demais campos socias: “O advogado vê contradição na atuação de dois órgãos do 

Ministério da Fazenda”. 

Em praticamente todas s reportagens seguintes, o tema e o enfoque da informação são os 

mesmos. Em algumas o assunto se torna pano de fundo para novos nuances e detalhes, em 

outras é feito um acompanhamento da abordagem dada pelas outras mídias. Na notícia 

exibida na edição no dia seguinte, a novidade ficou a cargo da ajuda internacional que o MP 

de São Paulo solicitou para investigar Edir Macedo. 

 

FD 32 – “Jornal Nacional do dia 12/08/2009” 

O Ministério Público de São Paulo vai pedir ajuda internacional para rastrear movimentações 

financeiras na investigação de lavagem de dinheiro contra Edir Macedo e mais nove pessoas. 

(...) O jornal O Estado de São Pão Paulo teve acesso a documentos que fazem parte da 

investigação sobre o fundador da Igreja Universal, Edir Macedo, e outras pessoas ligadas à ele 

e à igreja (...). Segundo a promotoria, em vez de aplicar o dinheiro dos fiéis em obras de 

assistência ou na manutenção dos templos, Edir Macedo e os outros acusados usaram os 

recursos em benefício próprio. Todos agora são réus no processo que apura desvio de dinheiro 

de fiéis para compra de bens e empresas em nome de particulares próximos a Edir 

Macedo, inclusive emissoras de TV e de rádio. A reportagem afirma: oito empresas de 

comunicação, entre elas a Rádio e Televisão Record, estão entre as dez principais 

beneficiárias de transferências eletrônicas, ou depósitos bancários, que saíam da Igreja 

Universal do Reino de Deus. (...). 

 

No fragmento 32 há uma fusão da estratégia de incompatibilização com a de 

repetição/detalhamento, pois praticamente toda a informação apresentada está presente 
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também nas reportagens anteriores. No entanto, ao fazer essa retomada do conteúdo 

explicitado, a Globo procura sustentar a repercussão em torno do acaso e aproveita para 

enfatizar a compra de emissoras de rádio e de TV por pessoas ligadas a Edir Macedo e as 

mídias que receberam investimentos da IURD. Esse destaque aproveita para inserir a Record 

dentro da discussão, já que a emissora é uma propriedade da igreja e estaria sendo beneficiada 

com recursos provenientes dos fiéis: “compra de bens e empresas em nome de particulares 

próximos a Edir Macedo, inclusive emissoras de TV e de rádio”, e “a Rádio e Televisão 

Record, estão entre as dez principais beneficiárias de transferências eletrônicas”. 

A segunda reportagem exibida pelo “Jornal Nacional” foi composta por trechos de 

materiais produzidos em diferentes regiões do Brasil, algumas provenientes de afiliadas, e 

mostrou que a prática da igreja era a mesma em todo o país. Sob o pretexto da acusação de 

desvio de finalidade, e a fim de demonstrar como os pastores da Universal agiam para captar 

as doações dos fiéis, a Globo tentou justificar as gravações realizadas com o uso da câmera 

escondida, artifício usado pela emissora para divulgar crimes investigados por ela. 

 

FD 33 – “Jornal Nacional do dia 12/08/2009” 

Em templos e igrejas de praticamente todas as religiões o pedido de dinheiro é um 

procedimento comum. Com doações de fiéis são financiadas as obras de caridade, mas 

segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à 

Igreja Universal. Uma visita a cultos da Igreja Universal do Reino de Deus ilustra o que a 

denúncia descreve. A religião é apenas um pretexto para a arrecadação de dinheiro. (...) 

Estas imagens foram gravadas três anos atrás em Porto Alegre. A RBS, afiliada da Rede 

Globo, registrou a maneira como os pastores agem. (...) O objetivo é arrecadar sempre 

mais, desviar o dinheiro e fazer fortuna particular às custas da igreja. (...) A denúncia 

afirma que as doações serviram para comprar bens e empresas, o que lesou os fiéis e a própria 

igreja. Este homem já freqüentou a Igreja Universal. Ele falou em 2006 para a RBS e disse 

que fez doações enganado por pastores que agem em nome de Edir Macedo. (...) Entre antigos 

seguidores que se apresentaram à Justiça como vítimas iludidas por promessas milagrosas está 

um morador de Minas Gerais. (...) Mais uma evidência mostrada na denúncia de que os 

acusados se afastaram dos propósitos da religião, como nas imagens registradas em Brasília 

em 2005, que mostram a pilha de reais apreendida num avião fretado pela Universal, ou ainda 

no flagrante feito em Nova Iorque, dez anos antes. É o retrato da satisfação do fundador 

da igreja diante da generosidade dos americanos com suas doações em dólar. 
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Embora o discurso ressalve a legalidade da doação por parte dos fiéis, a 

incompatibilização realizada pela Globo os retrata, juntamente com a igreja, como vítimas dos 

anseios financeiros de Macedo. Para isso, ela contrasta as situações vividas pelos fiéis com a 

experimentada pelo bispo, na qual, enquanto os primeiros são referidos como privados de 

recursos em prol da fé, o segundo é mostrado como um abençoado pela doutrina iurdiana: 

“Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal”, “A religião é apenas 

um pretexto para a arrecadação de dinheiro” e “O objetivo é arrecadar sempre mais, desviar o 

dinheiro e fazer fortuna particular às custas da igreja”, “o retrato da satisfação do fundador da 

igreja diante da generosidade dos americanos com suas doações em dólar”. O contraste 

realizado pela Globo também explicita a situação existente dentro dos campos sociais, a qual 

é composta por dominantes e dominados. 

Pouco a pouco, enquanto se mantém atrelada à acusação do Ministério Público, a Globo 

vai cerceando o caso ao efetuar abordagens específicas em torno dos elementos – 

característica da estratégia de repetição/detalhamento – que integram a investigação. O foco 

da primeira reportagem do dia 13/08/2009 é expor as empresas ligadas à Universal, 

responsáveis por concederem empréstimos e financiamentos, e reapresentar os bens 

adquiridos pelo bispo e os outros acusados. 

 

FD 34 – “Jornal Nacional do dia 13/08/2009” 

(...) “Universal aplicou dízimo em imóveis”, esta é a manchete da reportagem publicada 

hoje no jornal O Estado de São Paulo. A reportagem relaciona uma série de bens 

comprados pelo grupo de Edir Macedo, como carros, emissoras de rádio e televisão e mais 19 

empresas. A informação é de fontes oficiais, como os relatórios do Coaf. (...). O jornal O 

Estado de São Paulo destaca uma das conclusões da promotoria. Empresas ligadas à igreja 

são usadas para simular a compra e venda de imóveis, empresas e aeronaves pertencentes ao 

grupo criminoso. Entre as operações aparece a compra de imóveis pela rede Record no valor 

de 25 milhões e 600 mil reais entre 96 e 2007. (...) Segundo a promotoria, os bens são 

comprados com o dinheiro dos fiéis. O dinheiro passa por empresas de fachada e volta para o 

grupo acusado. (...) O advogado dos réus, Arthur Lavigne, não quis gravar entrevista. Por 

telefone ele disse (...) que as denúncias que têm sido publicadas pela imprensa são infundadas. 

 

Os trechos que caracterizam a repetição/detalhamento e a incompatibilização não diferem 

dos fragmentos anteriores, entretanto, na FD 34, as duas estratégias são reiteradas. Por outro 

lado, ao enunciar a utilização de fontes oficiais, o Coaf, e a cobertura paralela efetuada pelas 
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outras mídias, o jornal O Estado de São Paulo, a Globo denota a sua posição de centralidade 

como dispositivo midiático na sociedade, legitimando o seu discurso e fazendo o mesmo com 

os das fontes e mídias referidas: “‘Universal aplicou dízimo em imóveis’, esta é a manchete 

da reportagem publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo”, “A informação é de fontes 

oficiais, como os relatórios do Coaf” e “O jornal O Estado de São Paulo destaca”. Além disso, 

a incompatibilização é ressaltada ao anunciar a recusa do advogado de Macedo em gravar 

entrevista e ter afirmado que as denúncias contra o seu cliente são infundadas, informações 

essas que servem para se opor tanto ao fato do advogado já ter sido entrevistado 

anteriormente, quanto ao de se negar em prestar esclarecimentos sobre o foi noticiado. 

Da mesma forma como a Record fez em seu noticiário sobre o monopólio da 

comunicação (como vai ser mostrado a seguir), a Globo buscou repercutir a investigação 

contra Edir Macedo apresentando o depoimento de diversos políticos brasileiros. 

 

FD 35 – “Jornal Nacional do dia 13/08/2009” 

Em Brasília parlamentares são favoráveis à investigação da promotoria aceita pela 

Justiça Criminal, principalmente para defender os fiéis que fazem doações. (...) No meio 

político, tanto parlamentares governistas, quanto de oposição, fizeram o mesmo pedido, que 

os fiéis sejam respeitados e que o dízimo seja usado com transparência. 

 

Ao buscar a opinião de agentes do campo político, a Globo tentou, novamente, atribuir 

uma nova força à estratégia de incompatibilização e deslegitimação à Macedo e à IURD junto 

à opinião pública: “Em Brasília parlamentares são favoráveis à investigação da promotoria”. 

Na edição do dia 14/08/2009 o “Jornal Nacional” noticiou o resultado de outra busca feita 

em seus arquivos. Dessa vez para relembrar o caso em que João Batista Ramos da Silva, um 

dos acusados pelo MP, foi detido pela PF com cerca de 10 milhões de reais pertencentes à 

Igreja Universal e informar as decisões da Justiça contrárias à devolução do dinheiro. 

 

FD 36 – “Jornal Nacional do dia 14/08/2009” 

Mais de 10 milhões de reais da Igreja Universal do Reino de Deus apreendidos em 2005 ainda 

estão sob a custódia da Justiça. Os representantes da igreja não conseguiram convencer 

juízes e tribunais de que a origem do dinheiro é lícita. (...) Dinheiro vivo distribuído em sete 

malas, apreendido pela Polícia Federal em Brasília, em julho de 2005. Quem tentava 

embarcar para São Paulo com as malas de dinheiro em um jatinho particular era João Batista 

Ramos da Silva. Na época ele ostentava vários títulos: deputado federal pelo PFL, pastor e 
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presidente da Igreja Universal do Reino de Deus, ex-diretor presidente da Rede Record e da 

Rede Mulher de televisão. (...) Nesses quatro anos desde a apreensão, João Batista Ramos 

da Silva e a Igreja Universal já fizeram seis tentativas para ter de volta os 10 milhões de 

reais. E em todos os casos as decisões foram contrárias à restituição, a Justiça entende que 

até hoje não ficou comprovada a origem lícita de todo o dinheiro. Agora o mesmo homem 

que levava as malas está novamente diante da suspeita de lavagem de dinheiro. (...) A Polícia 

Federal, que investiga o caso desde 2007, informou que ainda não terminou as investigações e 

que não fará comentário. 

 

O resgate desse caso assinala claramente a estratégia de repetição/detalhamento. Por 

outro lado, também evidência o intuito de acentuar a de incompatibilização ao denotar o 

vínculo recorrente de João Batista Ramos da Silva com ações suspeitas, pois, além de ter sido 

flagrado com dinheiro da IURD e de origem não comprovada, agora era acusado de ter 

recebido recursos ilegais provenientes das doações de fiéis da Universal: “Os representantes 

da igreja não conseguiram convencer juízes e tribunais” e “a Justiça entende que até hoje não 

ficou comprovada a origem lícita”. 

A edição seguinte do “Jornal Nacional” exibiu a cobertura realizada pelo jornal O Estado 

de São Paulo e a revista Veja, que publicaram reportagens a respeito das transações 

financeiras da IURD com outras empresas vinculadas à igreja. Essa reportagem permite 

perceber como a referência à outras mídias se consolida como uma estratégia utilizada pela 

Globo para dar eco ao seu posicionamento e comprovar o que pensa acerca do caso.   

 

FD 37 – “Jornal Nacional do dia 15/08/2009” 

O jornal O Estado de São Paulo publicou hoje uma reportagem sobre uma investigação da 

Secretaria Estadual da Fazenda em empresas que teriam relação com a Igreja Universal do 

Reino de Deus. (...) Segundo o jornal (...). Um dos casos investigados, diz a reportagem 

(...). O jornal destaca também (...). 

 

FD 38 – “Jornal Nacional do dia 15/08/2009” 

Uma reportagem da revista Veja mostra que o dinheiro dos fiéis da Igreja Universal era 

desviado para a emissora de Edir Macedo. (...) A revista Veja relata ao longo de 12 páginas 

(...). De acordo com a revista, para Edir Macedo a maior expressão da fé são as oferendas de 

dinheiro, e também de carros, casas e cheques pré-datados. Segundo a revista Veja, Edir 

Macedo também é dono de 90% da Rede Record, a mulher dele, Ester Eunice Rangel Bezerra, 
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é dona dos outros 10%. (...) A revista Veja mostra que apesar das afirmações de 

independência da emissora, a Record e a Universal são inseparáveis. Segundo a Veja, a 

Universal paga à Record (...). A revista Época também publicou reportagem (...). Os 

advogados dos acusados dizem que a denúncia não apresenta fatos novos. (...) A novidade é 

que agora os promotores conseguiram mapear o caminho do dinheiro das doações dos fiéis. 

 

A utilização do discurso do jornal O Estado de São Paulo e da revista Veja exemplifica a 

continuidade do emprego das estratégias de incompatibilização e repetição/detalhamento 

como forma de reafirmar e legitimar aquilo que é enunciado pela Globo: “O jornal O Estado 

de São Paulo publicou”, “Um dos casos investigados, diz a reportagem” e “A revista Veja 

relata ao longo de 12 páginas”. Outra mídia referenciada é a revista Época, que por integrar as 

Organizações Globo, acrescenta o efeito de autorreferencialidade à notícia: “A revista Época 

também publicou reportagem”. 

Outro caso que renovou o quadro de abordagens e repercussões da Globo sobre as 

acusações à Edir Macedo foi a investigação realizada pelo MP do Rio Grande do Sul em torno 

das acusações de que pastores da igreja estariam coagindo os fiéis para ampliar a arrecadação 

de doações. Essa edição do “Jornal Nacional” foi marcada pelo “toma lá, dá cá” realizado por 

meio de notas emitas pela Igreja Universal e pelas instituições judiciárias aos quais os 

promotores estavam vinculados. 

 

FD 39 – “Jornal Nacional do dia 17/08/2009” 

(...) No ritual da Igreja Universal do Reino de Deus a prosperidade tem um preço. É isso 

que o Ministério Público do Rio Grande do Sul quer investigar. (...) Não há nada errado em 

pedir doações. Não é isso que a Justiça investiga em São Paulo. (...) Segundo testemunho de 

fiéis, a pressão é tanta que muitos doam mais do que podem e chegam a comprometer o 

próprio sustento. (...) Os julgadores entenderam que houve coação moral no pedido do 

pastor. (...) Em outro caso, a Justiça entendeu que houve coação e condenou a Universal a 

devolver mais de 5 mil reais a um morador de Caxias do Sul, na serra gaúcha. (...) A Igreja 

Universal do Reino de Deus divulgou nota agora a pouco informando que entrou com um 

pedido de abertura de sindicância contra os promotores do Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado do Estado de São Paulo (...). 

 

No fragmento 39, a Globo rearranja os elementos utilizados em torno da estratégia de 

incompatibilização. Em primeiro lugar, ela recorre ao campo jurídico para legitimar seus 
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enunciados, em segundo, ela reafirma a constitucionalidade do ato de doar para, em seguida, 

redirecionar seu discurso na direção da Igreja Universal e desferir asserções contra a doutrina 

iurdiana, e não à Edir Macedo, como vinha fazendo. A incompatibilização toma forma 

quando a Globo expõe as conclusões do MP gaúcho e a situação enfrentada pelos fiéis 

descontentes, e os contrapõem ao pedido de abertura de sindicância contra os promotores de 

São Paulo, proposto pela Universal: “Segundo testemunho de fiéis, a pressão é tanta”, “Os 

julgadores entenderam que houve coação moral” e “A Igreja Universal do Reino de Deus (...) 

entrou com um pedido de abertura de sindicância contra os promotores”. 

 

FD 40 – “Jornal Nacional do dia 17/08/2009” 

A Procuradoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo também divulgou hoje uma 

nota em que acusa a TV Record de distorcer informações relativas ao processo criminal 

contra Edir Macedo e outros nove integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus, 

denunciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. (...) O Tribunal de Justiça de 

São Paulo também divulgou nota de esclarecimento em que não houve irregularidades na 

distribuição do processo. 

 

Ao publicar as notas da Procuradoria Geral da Justiça do Estado de São de Paulo e do 

Tribunal de Justiça, a Globo procura ampliar ainda mais o contraste pretendido no FD 39. 

Aqui, a estratégia de incompatibilização reside na tentativa de legitimar as ações dos 

promotores e, em contraponto, rebater a nota da IURD: “A Procuradoria Geral da Justiça do 

Estado de São Paulo (...) acusa a TV Record de distorcer informações” e “O Tribunal de 

Justiça de São Paulo também divulgou (...) que não houve irregularidades”. 

A última reportagem elaborada pela Globo concentrou o foco no levantamento feito pelas 

autoridades paulistas das empresas e pessoas ligadas às empresas pertencentes à Universal e 

na tentativa de estabelecer contato com os responsáveis por suas respectivas administrações. 

Uma abordagem muito semelhante à realizada no FD 34. 

 

FD 41 – “Jornal Nacional do dia 18/08/2009” 

(...) Foi uma equipe de fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo que traçou uma 

radiografia das empresas ligadas à Igreja Universal. Negócios de fachada apontados 

como parte do esquema de lavagem de dinheiro denunciado pelos promotores do Grupo de 

Combate ao Crime Organizado. Os analistas chegaram a 36 empresas, relacionadas direta 

ou indiretamente com a Universal. (...) Procuramos ainda outras três empresas acusadas pela 
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promotoria de participar do esquema de desvio de doações de fiéis. Não encontramos 

nenhuma delas nos endereços levantados pela fiscalização. 

 

Embora a abordagem seja caracterizada por uma certa renovação das informações, ainda 

há o predomínio da estratégia de repetição/detalhamento. Pode-se perceber também a 

presença da autorreferencialidade nos momentos em que o repórter enuncia a sua participação 

na construção da matéria. A utilização dessa estratégia, levando em conta o contexto da 

reportagem, está relacionada diretamente à de incompatibilização, pois permite entender que 

se trata de uma “personificação” da própria Globo, operando discursivamente deslegitimar 

“pessoalmente” a Record/IURD. 

A última edição do “Jornal Nacional” dentro desse segundo episódio centrou-se em 

contrapor uma nota divulgada pela Record, na qual a emissora rebateu as acusações de 

superfaturamento dos horários vendidos à Universal, com dados retirados de outras mídias e 

apresentados em um relatório da Polícia Civil de São Paulo. 

 

FD 42 – “Jornal Nacional de 19/08/2009” 

A TV Record divulgou hoje uma nota em que rebate as acusações de superfaturamento na 

venda de horários para a Igreja Universal do Reino de Deus como forma de financiamento 

ilegal da emissora. O relatório final da Polícia de São Paulo sobre a investigação de lavagem 

de dinheiro, anexado no processo criminal contra Edir Macedo (...). O dinheiro arrecadado 

na forma de dízimos na igreja, vinha sendo injetado na TV Record. A revista Veja desta 

semana aprofundou o tema. (...) A reportagem da Veja também afirma (...). Outra 

reportagem, desta vez do jornal Folha de São Paulo, na edição de ontem, afirma (...). Em 

nota, a TV Record refuta suspeitas, mas admite que a igreja compra (...). A emissora 

afirma que não se deve comparar os valores que ela recebe da Universal com o que cobra 

a TV Globo no mesmo horário. 

 

A última FD referente à Globo denota o posicionamento assumido pela emissora ao longo 

de todo o episódio, que emprega a reprodução de informações e o discurso de outras mídias e 

fontes oficiais como forma de se autolegitimar e deslegitimar o que é enunciado pela Record. 

A incompatibilização é explicitada nos momentos que antecedem a divulgação de uma nota 

da Record, nos quais a Globo estrutura um cenário desfavorável constituído por dados 

advindos, novamente, do campo jurídico e outros dispositivos midiáticos: “O relatório final da 

Polícia”, “anexado no processo criminal”, “A revista Veja desta semana aprofundou o tema”, 
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“Outra reportagem, desta vez do jornal Folha de São Paulo” e “A emissora afirma que não se 

deve comparar (...) com o que cobra a TV Globo”. 

Da mesma forma como foi procedido no primeiro episódio, o próximo tópico da análise 

centra-se na cobertura realizada pela Record como forma de contextualizar o “embate” e leva 

em consideração as mesmas observações realizadas a respeito do material proveniente da 

Globo, momento em que foi decidido pela não-distinção dos elementos que compõem a 

reportagem  televisiva. 

 

3.3.2. Record/IURD 

 

As estratégias discursivas adotadas pela Record no segundo episódio não destoam das 

utilizadas contra a Folha de São Paulo e permanecem centradas na incompatibilização, 

vitimização e autorreferencialidade. O mesmo acontece com o posicionamento e a 

expressividade da emissora, que se mantêm vinculadas à postura de defensora e legitimadora 

dos princípios midiáticos/religiosos da IURD. Isso fica evidente devido à Record “comprar” 

para si a “briga” da Universal contra a Globo e deixar transparecer a ideia de que a união de 

forças se deve, principalmente, ao fato de que ambas partilham a mesma liderança. 

Outra característica do discurso recordiano é uma certa distorção intencional do que é 

enunciado pelas outras mídias como forma de potencializar a estratégia de vitimização. Essa 

estratégia de chamar a atenção para dados subjacentes busca, de certo modo, ‘desviar’ o foco 

do que vem sendo enunciado acerca de si mesmo. Ou seja, a Record busca elementos e 

detalhes complementares para tentar comprovar que é vítima, ao mesmo tempo em que usa a 

autorreferencialidade como forma de destacar aspectos positivos de sua atuação. 

Centrada em criticar a Rede Globo, os conteúdos veiculados pelos programas 

jornalísticos da Record com frequência abrem mão do caráter informacional para enfatizarem 

as concepções de seus dirigentes, embasadas, muitas vezes, em mídias alternativas, como o 

livro Afundação Roberto Marinho36, escrito por um ex-funcionário da Globo e o 

documentário Muito além do cidadão Kane, produzido pela BBC de Londres, ou ainda para 

enaltecer os investimentos realizados pela emissora. 

O aspecto jornalístico fica enfraquecido por que a Record, em nenhum momento, noticia 

ou esclarece de forma clara e direta as acusações enfrentadas por Macedo e os demais 

acusados, o que demonstra uma certa tendência em sua política editorial e uma tomada de 

                                                           
36 Mariano (2005, p. 81) destaca que a Universal já fazia referências ao livro em 1995, período em que teria 
iniciado o “embate” entre as duas emissoras. 



74 

 

posição explícita em defesa dos seus interesses, sejam econômicos, midiáticos, religiosos ou 

políticos. 

Nesse primeiro fragmento vê-se explicitamente que não há como separar a Record da 

IURD e vice-versa, pois pode-se perceber como a emissora assume a função de porta-voz da 

igreja ao defender os fiéis como se eles representassem a totalidade de seus públicos (que no 

caso poderiam ser receptores de várias denominações religiosas e não só receptores/fiéis da 

IURD), revelar proximidade e conhecimento sobre suas práticas e “atacar” a Globo sem ter 

sido “atacada” nesse momento específico. 

 

FD 43 – “Jornal da Record do dia 12/08/2009” 

O crescimento da Rede Record nos últimos anos foi impressionante (...). Tudo isso é 

ótimo para a democratização do acesso à notícia. Mas incomoda a concorrência que 

durante décadas deteve o monopólio da informação. E em muitos casos manipulou a 

opinião pública. A agressividade da Rede Globo surpreendeu os brasileiros ontem à 

noite. Foi um ataque direto e desesperado à sua principal concorrente, a Rede Record. 

Foram exatos 10 minutos em seu principal noticiário, um tempo raro para telejornais. 

Veja o tempo que as outras emissoras dedicaram ao assunto: Cultura, não noticiou. Rede 

TV!, não noticiou. Bandeirantes, 2 minutos. SBT, 4 minutos. Globo, 10 minutos. Não é 

novidade que a família Marinho usa a emissora de televisão para seu jogo de interesses. (...).  

Nem o atual governo federal escapou das manipulações da Globo. (...) O interesse era 

claro, a Globo queria impedir e reeleição do presidente Lula. Um golpe contra a 

democracia. Descoberta a farsa, a Polícia Federal afastou o delegado. As rasteiras da Globo 

em Lula não são novas (...). Democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família 

Marinho teve origem com a ditadura militar. (...) Dois anos depois do escândalo 

Proconsult, o povo fez a Globo engolir a democracia. (...) a Globo manipulava o noticiário e 

ignorava o movimento “Diretas Já”. (...) No violento ataque a Rede Record uma pergunta 

ficou no ar: como a Globo teve acesso a documentos do Ministério Publico que estavam 

sobre segredo de Justiça? (...) Outras dúvidas não se calam. O que motivou os ataques 

contra a Rede Record? Qual a razão para tanta agressividade? A resposta pode estar na 

ameaça ao monopólio da comunicação no Brasil. Na Record, grandes eventos esportivos, 

mais novelas, mais opções de entretenimento, mais informação. Ganha a televisão, ganham os 

brasileiros. (...). Os números atuais da televisão brasileira também podem explicar a ira das 

organizações Globo. A Rede Record conquista cada vez mais audiência e faturamento, o que 
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incomoda a Rede Globo. Ontem, por exemplo, no dia dos ataques da Globo, a Rede Record 

foi líder absoluta de audiência (...). Liderança que provoca desespero. 

 

No primeiro fragmento recordiano que integra o segundo episódio já é possível destacar a 

presença das quatro estratégias estudadas. A de autorreferencialidade é referida quando a 

Record, através do enaltecimento dos investimentos em infraestrutura e programação e a 

crescente audiência, tenta incutir a si o status de alternativa à Globo e enseja que sua 

consolidação como conglomerado seja compreendida como parte do processo de 

democratização da informação: “O crescimento da Rede Record nos últimos anos foi 

impressionante”, “ótimo para a democratização do acesso à notícia”, “Na Record, grandes 

eventos esportivos, mais novelas, mais opções de entretenimento, mais informação”, “A Rede 

Record conquista cada vez mais audiência e faturamento, o que incomoda a Rede Globo”, “a 

Rede Record foi líder absoluta de audiência” e “Liderança que provoca desespero”. 

A fim de devolver os “ataques” desferidos pela Globo e deslegitimar seu discurso, a 

Record lançou mão de uma de suas principais estratégias: a de incompatibilização. Para isso, 

a emissora resgatou uma série de episódios “obscuros” da história da rival com a finalidade de 

repercuti-los novamente e suscitar que a Globo poderia estar manipulando as informações, 

como o fez nas passagens destacadas, entre elas a edição do debate entre Lula e Collor e o 

escândalo Proconsult: “manipulou a opinião pública”, “Nem o atual governo federal escapou 

das manipulações da Globo”, e “a Globo manipulava o noticiário”, “depois do escândalo 

Proconsult, o povo fez a Globo engolir a democracia”. Como parte da incompatibilização, a 

Record faz questão de frisar que a Globo é detentora histórica de um monopólio e que, ao 

sentir-se atingida pela concorrente, passa a atacar seus líderes frente a um “desespero” pela 

queda de audiência.  

Outra estratégia detectada em vários trechos do fragmento é a de vitimização, que em 

determinados momentos se aproxima da de incompatibilização, o que torna possível 

visualizar a combinação entre “ataques” e “defesas” operada pela Record/IURD. Isso pode ser 

visto nas perguntas lançadas com a finalidade de questionar os motivos dos “ataques” da 

Globo, mas que na verdade servem para abrir espaço e  permitir que a própria Record 

apresente os seus porquês, e na tentativa de incutir sentimentos e motivações na cobertura da 

concorrente: “A agressividade da Rede Globo surpreendeu os brasileiros”, “Foi um ataque 

direto e desesperado”, “No violento ataque a Rede Record “, “O que motivou os ataques 

contra a Rede Record?” e “Qual a razão para tanta agressividade?”. As interpelações da 

Record buscam estabelecer um contrato de leitura com o seu receptor que o leve também a se 
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questionar sobre os motivos do “ataque” da Globo. Entretanto, ao mesmo tempo em que 

enuncia a pergunta, a emissora utiliza algumas estratégias para implicitamente já responder a 

essas questões, especialmente ao desqualificar a concorrente. 

Enquanto as estratégias anteriores são explicitadas por meio de enunciados, a de 

repetição/detalhamento se faz presente de forma implícita, denotada apenas quando o 

“embate”’ entre as emissoras é compreendido em sua totalidade. Essa constatação possibilita 

ver a recorrência dos enunciados e das informações veiculadas pela Record, e como o teor de 

seu discurso se mantém basicamente o mesmo. 

Assim como foi feito pelo “Jornal Nacional”, que frisou determinadas informações em 

suas edições (como foi mostrado anteriormente), o “Jornal da Record” optou por seguir uma 

linha similar. A diferença entre as abordagens executadas pelos telejornais residiu 

temporalidade das informações expostas, a Record manteve o enfoque no passado “obscuro” 

da Globo. 

 

FD 44 – “Jornal da Record do dia 13/08/2009” 

Durante décadas foi muito difícil, quase impossível enfrentar o monopólio da comunicação 

no Brasil. Hoje essa situação é bem diferente. Nossos repórteres vão revelar agora como o 

dinheiro público ajudou a manter a centralização da informação e, como mesmo sabendo 

disso, pouca gente tinha coragem de dizer. (...) 14 anos depois a TV Globo continua a 

mesma e com o mesmo medo. Perder o monopólio que transformou verdades em mentiras 

durante décadas no Brasil. Ontem um novo ataque de desespero contra a Rede Record e a 

Igreja Universal. Foram mais 10 minutos de agressões, sem apresentar nenhuma novidade. 

Veja a comparação do tempo de cobertura com as outras emissoras. Cultura, não noticiou. 

Rede TV!, não noticiou. Bandeirantes, 20 segundos. SBT, 4 minutos, Globo, 10 minutos. 

Essas imagens foram gravadas de forma ilegal três anos atrás durante um culto da Igreja 

Universal em Porto Alegre. Um desrespeito à liberdade de manifestação religiosa de 

centenas de evangélicos presentes no local. (...) Mais uma vez o mesmo discurso, 

condenação preconceituosa às ofertas e aos dízimos entregues voluntariamente pelos fiéis. 

(...) A Igreja Universal nunca escondeu que a principal fonte de recursos é o dizimo, uma 

prática comum nas igrejas cristãs, inclusive na católica. (...) Nos ataques de ontem da 

Globo, a fé de todos esses evangélicos foi agredida e até ironizada. (...). O velho discurso 

da Globo também deu espaço para um ex-frequentador (...). Mas, segundo a igreja, se esse 

fosse o parâmetro, denúncias de ex-funcionários da TV Globo também deveriam ser 

apuradas pelos promotores, como as graves acusações feitas pelo ex-auditor fiscal da Globo 
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Romero Machado, autor do livro Afundação Roberto Marinho. (...) A TV Globo também é 

responsável por um dos maiores prejuízos do BNDES. (...). Mais uma vez o contribuinte 

brasileiro pagou a conta dos desvios da Globo. Por trás dos ataques a verdade, a queda 

de audiência da TV Globo e o crescimento cada vez maior da Rede Record. Os números 

não mentem. Veja a comparação do share (...). 

 

Diferentemente do fragmento anterior, na FD 44, a estratégia de repetição/detalhamento é 

evidenciada pela reutilização e atualização de informações a respeito da atenção dada pelas 

outras emissoras ao “embate”: “Veja a comparação do tempo de cobertura com as outras 

emissoras”. 

Devido à reportagem Record se concentrar em rebater as informações divulgadas pela 

rival, foi possível evidenciar a utilização da estratégia de incompatibilização. Enquanto a 

Globo se dedicava a detalhar as acusações e os elementos que a compunham, a Record fazia o 

mesmo, só que no sentido de deslegitimar e distorcer as informações divulgadas pela 

concorrente. Centrada em condenar as gravações com câmera escondida divulgadas pela 

Globo, a Record passou a distorcer o discurso enunciado pela rival, alegando que ela estava 

desrespeitando os fiéis: “imagens foram gravadas de forma ilegal três anos atrás”, 

“desrespeito à liberdade de manifestação religiosa”, “condenação preconceituosa às ofertas e 

aos dízimos”.  

A vitimização é explicitada tanto nos trechos em que os fiéis são referidos como vítimas 

das gravações feitas pela Globo, momentos nos quais a Record se funde à IURD, quanto na 

exposição do tempo de duração das reportagens dedicadas pela rival à Universal, sob a 

afirmação de que as denúncias são reincidentes: “a fé de todos esses evangélicos foi agredida 

e até ironizada” , “Ontem um novo ataque de desespero contra a Rede Record e a Igreja 

Universal”, “mais 10 minutos de agressões, sem apresentar nenhuma novidade”. 

Os fragmentos seguintes foram retirados da mesma edição do “Jornal da Record” do qual 

se origina a FD 44, porém, cada um deles é aborda temas específicos. A formação discursiva 

45 divulga uma carta do advogado de Edir Macedo explicando que as atuais acusações do MP 

contra o bispo são as mesmas das ações movidas em 1999, processos que foram arquivados 

pelo Supremo Tribunal Federal em 2006 a pedido da Procuradoria Geral da República. O 

fragmento 46 faz uma abordagem semelhante à realizada pelo “Jornal Nacional”, em que 

políticos são levados a opinar sobre uma determinada característica da emissora rival. Já a FD 

47 apresenta casos de fiéis da Universal que mudaram de vida ao seguirem os princípios da 

igreja, e como estes defendem a importância em contribuir com as doações. 
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FD 45 – “Jornal da Record do dia 13/08/2009” 

O advogado da Igreja Universal, Arthur Lavigne, divulgou uma carta hoje comentando as 

acusações do Ministério Público de São Paulo. Ela está publicada na íntegra no blog do 

bispo Edir Macedo na internet.  

 

Essa Formação Discursiva é caracterizada pela autorreferencialidade, que incita o 

telespectador a saber mais sobre o que está sendo noticiado e oferece inclusive uma outra 

mídia que integra a redoma iurdiana, o blog do bispo, como fonte das informações 

divulgadas: “Ela está publicada na íntegra no blog do bispo”. 

 

FD 46 – “Jornal da Record do dia 13/08/2009” 

E esse assunto foi tema de muitas discussões hoje em Brasília. Políticos de vários partidos 

falaram sobre a necessidade de democratizar a informação. Aqui em Brasília, políticos de 

todas as correntes alertaram para os riscos que o monopólio da informação pode trazer 

para a democracia e para a sociedade. 

 

No fragmento 46 a emissora recorre à estratégia de incompatibilização, ao buscar a 

opinião de especialistas do campo político para tentar, assim, legitimar o seu próprio discurso 

em detrimento das práticas exercidas pela Globo ao longo de sua história para a construção de 

seu complexo de comunicação: “Políticos de vários partidos falaram sobre a necessidade de 

democratizar a informação”, “políticos de todas as correntes alertaram para os riscos que o 

monopólio da informação”. 

 

FD 47 – “Jornal da Record do dia 13/08/2009” 

As críticas à Igreja Universal foram recebidas com descrédito por fiéis no país inteiro. A 

grande maioria deles diz que a vida melhorou. A comparação não tem sentido. O número de 

brasileiros que se dizem beneficiados pela Igreja Universal é incomparável com a quantidade 

irrisória de pessoas que se dizem prejudicadas exibidas nos ataques da Rede Globo. Mas 

quem são e como vivem os evangélicos que acreditam nessa religião e asseguram ser felizes? 

Percorremos o Brasil para conhecer de perto essa gente. (...) Uma enquete feita hoje pelo 

portal Terra pergunta o seguinte: quem tem razão na guerra entre a Record e a Globo? 

Mais de 100 mil pessoas já votaram. Veja os números. Até agora a pouco a Record liderava a 
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votação (...) A Rede Record reafirma que não está em guerra contra ninguém, apenas está 

exercendo o seu direito de defesa e agradece você, telespectador, pela confiança. 

 

A estratégia de vitimização presente na FD 47 faz alusão tanto à IURD, quanto à Record. 

No que diz respeito à igreja, ela tenta, simultaneamente, atribuir à Universal o papel de vítima 

e invalidar as acusações dos  fiéis insatisfeitos referidos pela Globo contrapondo-os ao 

suposto números dos que se dizem realizados ao seguirem a fé iurdiana: “As críticas à Igreja 

Universal foram recebidas com descrédito por fiéis no pais inteiro”, “beneficiados pela Igreja 

Universal é incomparável com a quantidade irrisória de pessoas que se dizem prejudicadas” e 

“que não está em guerra contra ninguém, apenas está exercendo o seu direito de defesa”. 

A autorreferencialidade, por sua vez, é evidenciada especialmente em dois instantes, no 

momento em que a reportagem se refere à busca pelos fiéis que se consideram felizes e 

quando apresenta a pesquisa feita pelo portal Terra, em que o resultado era favorável à 

emissora: “Percorremos o Brasil para conhecer de perto essa gente” e “Até agora a pouco a 

Record liderava a votação". 

O último programa transmitido pela Record, e que integra esse segundo episódio foi o 

“Repórter Record”, composto basicamente pela compilação das reportagens exibidas sobre a 

Globo nas edições do “Jornal da Record”, o que denota, novamente que a repetição é uma 

estratégia utilizada para restabelecer e reforçar o contrato de leitura com o receptor. Assim 

como aconteceu com a FD 44, o fragmento 48 dá origem a outros três. 

 

 

FD 48 – “Repórter Record do dia 16/08/2009” 

Uma descoberta que pode revelar um escândalo. (...) O Ministério Público do Estado de 

São Paulo foi a estrela do noticiário durante essa semana. (...) Mas afinal, quem são os 

promotores que assinam a denúncia? Podemos confiar que o trabalho foi feito com isenção? 

(...) O Repórter Record mostra agora que o principal promotor a assinar as denúncias já foi 

punido no passado por uma acusação grave: ter favorecido a TV Globo. (...) Revelações 

surpreendentes. A emissora que gosta de apontar o dedo para a concorrência parece não 

prestar muita atenção ao próprio quintal. Literalmente. (...) Veja o que um segurança da 

Globo fala ao nosso produtor que tenta entrar. (...) A empresa (...) poderia ter dado por ele os 

11 milhões e 400 mil reais. Não quis ou não teve dinheiro em caixa. (...) Uma denúncia 

séria que pode ser investigada a fundo, quando os promotores de São Paulo quiserem. (...) 

A mesma TV Globo que se apropriou de uma área pública tem atacado insistentemente 
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a Rede Record com denúncias velhas e já arquivadas pela Justiça, usando como tese 

fiscalizações antigas feitas por órgãos públicos. (...) Investigação não é condenação. E todo 

aquele que é investigado ou acusado tem direito de defesa. (...) Na última terça-feira , dia 11 

de agosto, começaram os ataques desesperados da TV Globo. O principal jornal da 

concorrência chegou a exibir uma reportagem de 10 minutos e usou esse tempo raro nas 

televisões para definir como quadrilha os líderes de uma das mais importantes instituições 

evangélicas do mundo. (...) A Globo voltou a ser preconceituosa e insinuou que a doação 

espontânea é roubo. (...) O império das comunicações de Roberto Marinho é construído 

com apoio da ditadura. Passados 40 anos desde o golpe militar, as Organizações Globo (...) 

mais uma vez precisam da generosidade do governo. 

 

Por se tratar de uma compilação de reportagens, a maior parte das informações está sendo 

reapresentada, caracterizando a estratégia de repetição/detalhamento e dando origem a uma 

espécie de “dossiê anti-Globo”. Essa reutilização permite que a Record readapte o conteúdo 

segundo estratégias diferentes das aplicadas anteriormente, como pode ser percebido na 

análise que se segue. 

O fragmento 48 a estratégia de incompatibilização assume um papel crucial, pois A 

estratégia de deslegitimar a Globo acaba respingando também na autoridade do poder 

judiciário, em que o promotor que investiga o caso é deslegitimado pelo discurso da Record: 

“quem são os promotores que assinam a denúncia? Podemos confiar que o trabalho foi feito 

com isenção” e “o principal promotor a assinar as denúncias já foi punido no passado por uma 

acusação grave: ter favorecido a TV Globo”.  

Nesse momento, o discurso da Record, novamente reafirma que a Globo possui vínculos 

com a ditadura e que foi favorecida pelo poder público. Também usa da ironia para mencionar 

que a Globo não teria tido dinheiro para comprar o seu próprio patrimônio: “Não quis ou não 

teve dinheiro em caixa”, “A mesma TV Globo que se apropriou de uma área pública”, “A 

Globo voltou a ser preconceituosa e insinuou que a doação espontânea é roubo”, “O império 

das comunicações de Roberto Marinho é construído com apoio da ditadura”.  

Em paralelo aos “ataques”, a Record prossegue a alegação de que está sendo de 

acusações já resolvidas pela Justiça, o que detona na intenção da rival em sentenciá-la: 

“atacado insistentemente a Rede Record com denúncias velhas e já arquivadas pela Justiça”, 

“Investigação não é condenação”e “E todo aquele que é investigado ou acusado tem direito de 

defesa”. 
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FD 49 – “Repórter Record do dia 16/08/2009” 

A Globo, até pouco tempo, tinha o monopólio da comunicação no país. E quando uma 

empresa tem o controle absoluto da informação, os telespectadores só conhecem um lado da 

história. Mas isso está mudando. (...) A história da Rede Globo é recheada de casos 

nebulosos. No topo da lista está a até hoje mal explicada compra da estação em São Paulo. 

(...) O chefão da Globo comprou a emissora [TV Paulista] de um homem que não era dono 

dela. (...) Em outras palavras, a Rede Globo não seria a verdadeira dona da estação de São 

Paulo. Hoje a ação esta no Superior Tribunal de Justiça e aguarda julgamento. (...) Na 

aparência, a onipotente Venus platinada. Na essência, uma empresa endividada. 

 

Novamente, a Record usa a questão do monopólio da comunicação e uma possível crise 

na Globo para desqualificar o discurso enunciado por ela acerca das acusações a Edir Macedo 

e a Record/IURD: “os telespectadores só conhecem um lado da história”, “A história da Rede 

Globo é recheada de casos nebulosos”, “Na aparência, a onipotente Venus platinada. Na 

essência, uma empresa endividada”.  

 

FD 50 – “Repórter Record do dia 16/08/2009” 

 (...) Por trás de tantas manipulações sempre os interesses políticos e financeiros da família 

Marinho. Nos dias de hoje os mesmos passos e um mal para o Brasil. Os herdeiros de 

Roberto Marinho (...) adoram cavalos, noites de autógrafos, desfilar de smoking. À exemplo 

do pai, que andava de braços dados com generais e coronéis, os filhos circulam com 

desenvoltura pelos círculos do poder. De vez em quando os caciques se misturam aos 

índios, mas só de vez em quando. A resposta para tantos ataques pode estar na queda de 

audiência da Globo e a conseqüente ameaça ao monopólio. (...) O monopólio da 

comunicação também é alvo de preocupação em Brasília, políticos do governo e da oposição 

falaram sobre o tema essa semana. (...) A mudança de hábito dos brasileiros na hora de assistir 

parece ser o que mais incomoda a TV Globo. Veja a comparação do share (...) a Record tinha 

9,6 pontos. Agora tem 17,5 pontos, um crescimento de 8 pontos que aumenta constantemente 

e incomoda. No dia em que a Globo começou os ataques, a Rede Record foi líder absoluta 

de audiência. 

 

A recorrência à incompatibilização pode ser percebida no FD 50, quando , a Record 

enuncia que a Globo ostenta uma áurea em torno de si que remete a muito poder e dinheiro, 

mas que essa fachada está caindo no momento em que essas informações chegam à opinião 
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pública: “À exemplo do pai, que andava de braços dados com generais e coronéis, os filhos 

circulam com desenvoltura pelos círculos do poder”e “De vez em quando os caciques se 

misturam aos índios”. 

A forma que a emissora expressa a estratégia de autorreferencialidade também segue o 

mesmo padrão, destacando suas conquistas frente à concorrência e enfatizando a “queda” da 

Globo:  “A resposta para tantos ataques pode estar na queda de audiência da Globo e a 

conseqüente ameaça ao monopólio”, “a Record tinha 9,6 pontos. Agora tem 17,5 pontos, um 

crescimento de 8 pontos que aumenta constantemente e incomoda”e “No dia em que a Globo 

começou os ataques, a Rede Record foi líder absoluta de audiência”. 

 

FD 50 – “Repórter Record do dia 16/08/2009” 

Você vai ver agora uma entrevista exclusiva feita essa semana com o principal alvo da TV 

Globo, o bispo Edir Macedo. Uma conversa aberta, sem censura, com o empresário e 

fundador da Igreja Universal. Tire as suas próprias conclusões. (...) Roberto Porto foi punido 

por favorecer a TV Globo no passado e foi namorado da juíza titular da Vara que recebeu as 

acusações. A Rede Record espera agora que a Corregedoria Geral do Ministério Público e o 

Poder Judiciário apurem se realmente existiu isenção do promotor na investigação. O Brasil 

espera por respostas. 

 

O último fragmento assinala as principais estratégias discursivas utilizadas pela emissora, 

a de vitimização, porém agora voltadas a defesa de seu líder máximo: “o principal alvo da TV 

Globo, o bispo Edir Macedo”, e de incompatibilização, ao questionar a isenção do promotor 

responsável pela denúncia contra o bispo, “Roberto Porto foi punido por favorecer a TV 

Globo no passado e foi namorado da juíza titular da Vara que recebeu as acusações”. E, para 

concluir, usa a autorreferencialidade para personificar a instituição Record/IURD e fazer com 

que os receptores se identifiquem com ela: “A Rede Record espera agora” e “O Brasil espera 

por respostas”. Nesse momento final, os modos de enunciação da Record apontam para um 

clamor à sociedade brasileira para que tome partido e a apóie. 

O episódio dois, travado entre Globo e Record, assume contornos semelhantes ao 

primeiro. Um deles é a singularidade discursiva das mídias envolvidas que, embora se valham 

das mesmas estratégias, as utilizam de maneiras distintas para se expressarem de forma 

peculiar. 

A Globo tem seu discurso marcado pelo uso massivo das estratégias de 

repetição/detalhamento e incompatibilização, o que faz com que a emissora, ao embasar seu 
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discurso tanto em fontes oficiais quanto em outras mídias, reafirme as mesmas informações a 

cada nova reportagem. Outro traço da incompatibilização enunciada pela Globo é a utilização 

de termos e expressões acusatórios e sentenciadores. 

A Record, no entanto, elabora seu discurso com expressões e informações polêmicas, a 

afim de “atacar” e tentar deslegitimar os concorrentes apresentando elementos do seu passado, 

questionando e distorcendo o modo como são ditos os seus enunciados, ações que denotam a 

presença da estratégia de incompatibilização. Outra estratégia da Record é a reutilização das 

informações produzidas anteriormente com o propósito de reafirmar e convencer o seu 

receptor, a exemplo do que foi feito pela Globo. 

Da mesma forma, a emissora com freqüência assume a postura de vítima para se 

aproximar de seus telespectadores e, assim, justificar os “ataques” proferidos contra os rivais. 

Ainda com o propósito de se aproximar dos telespectadores, a Record se vale da 

autorreferencialidade para anunciar seus investimentos em programação e infraestrutura e, 

consequentemente, assegurar sua posição no campo da comunicação e demarcar seus pontos 

de vistas nos “embates”. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os “embates” travado entre a Recorde a Folha de São Paulo e também contra a Globo 

acabou por revelar como as mídias se valem de estratégias discursivas semelhantes para 

constituir os seus próprios modos de enunciação. Porém, essa constatação só pode ser 

percebida ao longo do trajeto percorrido pela pesquisa. 

O primeiro passo para a construção desse entendimento foi a composição de um 

referencial teórico que abarcasse os conceitos teóricos necessários para apreender a gama de 

situações relacionadas ao contexto do “embate”, como por exemplo: a forma que um campo 

social é constituído e a relação que é instituída entre eles em torno do poder simbólico; os 

efeitos da midiatização e como acontece a afetação mútua entre o processo e as lógicas dos 

campos; a emergência da relação entre mídia e religião – já que um dos objetos estudados 

pela pesquisa é a Record,  uma mídia religiosa pertencente à IURD; e a composição do 

processo de enunciação por meio dos contratos de leitura e de comunicação. 

Em seguida foi necessário discutir os conceitos abordados para a prática e aplicá-los 

empiricamente aos “embates”, instante em que se fez necessário o desenho de uma 

metodologia e de técnicas de pesquisa que dessem conta de responder ao problema e que 

levassem em consideração a complexidade dos objetos estudados. Ao invés de optar por 

técnicas “prontas”, a metodologia foi se desenhando durante a realização da pesquisa, 

principalmente durante a delimitação do corpus e de quais reportagens seriam selecionadas.  

Esse primeiro processo de seleção envolveu uma observação sistemática para que 

pudessem ser escolhidos os enunciados que representassem a totalidade do “embate”, 

especialmente levando em conta a característica da recorrência. Assim, foram extraídos 

enunciados para a composição das formações discursivas a serem analisadas e comparadas. A 

pesquisa, por se propor a trabalhar com o discurso midiático em momentos de “embate”, 

encontrou na análise semiológica proposta por Verón, a última peça que faltava para a 

montagem do quebra-cabeça. 

O último passo foi definir as estratégias discursivas a serem analisadas. Dentre todas as 

etapas, essa foi relativamente a mais tranqüila, pois, da mesma forma como aconteceu com a 

metodologia, elas foram sendo construídas no decorrer da pesquisa e emergiram do próprio 

corpus. A formulação das estratégias se embasou tanto em conceitos teóricos apresentados 

pelos autores estudados, quanto em características constitutivas das reportagens da Record, 

Folha e Globo. Dessa combinação entre teoria e prática se originaram as quatro estratégias 
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analisadas: de autorreferencialidade, de repetição/detalhamento, de incompatibilização e de 

vitimização. 

Ao analisar as formações discursivas constatou-se que de cada uma das mídias, ao utilizar 

determinadas estratégias, acabava por atribuir uma identidade própria ao seu discurso. Assim, 

cada um dos discursos é singular em sua essência, mesmo que apresente estratégias 

semelhantes aos demais, já que o contrato firmado com o receptor é único. 

Como foi afirmado anteriormente, a amplitude do material analisado se deve à 

complexidade do problema abordado, e permitiria não só o aprofundamento da investigação 

acerca das estratégias discursivas características de cada mídia, mas também uma gama 

diversificada de enfoques. Em se tratando de um “embate” entre mídias, esse contexto se 

enriquece ainda mais, pois as mídias assumem comportamentos singulares aos executados 

cotidianamente. 

No episódio um, a Folha enuncia um discurso que a princípio centra-se nas 

características próprias do campo midiático, como o efeito de realidade, a inteligibilidade 

social e os valores “jornalísticos” – descritos por Bourdieu (1997) como o furo, a informação 

exclusiva, a ética e a objetividade –, mas à medida que entra em desacordo com a relação 

midiático-religiosa que perpassa a Record/IURD, implanta as estratégias de 

incompatibilização e de autorreferencialidade com o intuito de deslegitimar as instituições 

lideradas por Edir Macedo, especialmente ao apresentar os vínculos financeiros suspeitos 

existentes entre ambas, e ressaltar as transações realizadas por ela.  Por outro lado, quando o 

jornal se torna alvo da Record/IURD, em resposta ao “toma lá, dá cá” da emissora, 

reconfigura suas estratégias e adota a de vitimização, ressaltando os excessos cometidos pela 

instituição opositora e coloca-se como defensora da informação. Esse comportamento da 

Folha exemplifica a alternância entre o caráter de utilidade e resistência que Esteves (1998) 

atribui à mídia ao tratar com demais campos e as informações que provêm deles. 

Os “ataques” da Record/IURD, por sua vez, utilizam as mais variadas estratégias para 

garantir e reforçar a legitimidade da instituição e o seu poder simbólico. A principal é a 

combinação e midiatização das lógicas de campos sociais diferentes, como a jurídica, ao 

divulgar as ações orquestradas por seus fiéis para assegurar a legitimidade de suas ações; a 

midiática, ao contrapor esse status “assegurado” em relação ao discurso da Folha e, assim, 

deslegitimá-lo; e a religiosa, ao tocar em questões caras aos fiéis, como a doação do dízimo e 

os sentidos da crença.  

Um ponto comum entre Folha e Record é o de que o processo de midiatização operado 

por ambas realiza um enaltecimento das ações do próprio dispositivo e o efeito contrário no 
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que se refere às práticas desenvolvidas pelos concorrentes. Ou seja, as mídias fazem uso da 

autorreferenciadade para defesa de aspectos positivos daquela que enuncia, entretanto, 

ressalta questões negativas da rival como forma de deslegitimação do que é dito por ela. 

No episódio dois, embora envolva as duas principais emissoras de TV aberta do país, é 

visível a diferença entre o discurso e as estratégias da Globo e da Record. A primeira, uma das 

instituições mais antigas do campo midiático, se vale da estratégia de incompatibilização, 

inserida em meio à de repetição/detalhamento para, através da reafirmação dos seus 

enunciados, legitimar seu discurso e deslegitimar o da rival. Assim, ao midiatizar as 

denúncias contra Edir Macedo, na qual apresenta e reforça minuciosamente os detalhes que 

compõem as acusações, a Globo se propõe a transformar as evidencias em provas e sentenciar 

a Record. 

As estratégias utilizadas pela Record são semelhantes às empregadas no “embate” contra 

a Folha. Porém, devido à cobertura massiva realizada pela Globo – em relação à duração das 

reportagens e ao espaço dedicado pelas mídias que integram seu complexo –, dedicada a 

enfatizar o nome de Edir Macedo e da IURD, e à longa rivalidade entre as emissoras, há uma 

intensificação das estratégias de incompatibilização, vitimização e autorreferencialidade, e na 

forma como a Record passa a se referir à concorrente. Isso é evidenciado pela forma como a 

emissora, embora a Globo não tivesse referido a Record como integrante do esquema, compra 

a briga em nome da Universal e se transforma na porta-voz da igreja, o que denota não só o 

perpassamento da lógica midiática pela religiosa, mas também permite que a segunda seja 

explicitada por meio de seu contrato de leitura. 

Nesse contexto de “embate” midiático, também se pode notar que a ligação entre Record 

e IURD concede algumas diferenciações à igreja em relação as demais instituições religiosas. 

Uma delas é que a emissora se torna o principal canal de expressão da lógica midiático-

religiosa da Universal, assim como defensora e legitimadora do discurso iurdiano. Essa 

situação é demonstrada no posicionamento favorável aos fiéis da igreja e na tematização 

religiosa da maior parte das reportagens exibidas pela Record nos episódios estudados.  Em 

contrapartida, a lógica religiosa da IURD interfere diretamente na operacionalização da 

Record e na elaboração dos seus produtos midiáticos, evidenciando que a Record possui uma 

certa autonomia relativa delimitada pelos propósitos da igreja e dos dirigentes 

“compartilhados”. 

A partir do acompanhamento dos episódios analisados, e da comparação entre os modos 

de enunciação das mídias envolvidas, pode-se concluir que o discursivo enunciado pela 

Record não segue apenas as lógicas do campo midiático, mas é afetado também pela religiosa 
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e pela instabilidade de sua política editorial, voltada e suscetível aos interesses de seus 

dirigentes. Exemplo disso está na reconfiguração do discurso dos programas jornalísticos da 

Record, que se abstiveram da “objetividade” característica dessa modalidade ao empregarem 

termos e expressões que denotam uma personificação de quem os emprega e a quem são 

dirigidos. Outro exemplo foram os conteúdos apresentados, que pouco ou nada continham de 

informacional, voltados apenas a resgatar fatos já conhecidos, distorcer parcialmente o 

discurso das rivais e sustentar a postura discursiva assumida pela emissora.  

De maneira geral, as particularidades da Record também podem ser ressaltadas ao se 

comparar os procedimentos adotados pela emissora com a forma como a Globo e a Folha se 

comportaram dentro do embate, mantendo o caráter informativo de suas reportagens e o 

formato característico de seus dispositivos, alternando apenas as estratégias empregadas em 

seus discursos. 

Entretanto, levando em consideração as condições externas e internas de envolvem as 

produções midiáticas da Record, Folha e Globo, pode-se afirmar que os discursos das três 

mídias, apoiados em seus respectivos contratos de leitura, buscam desqualificar os modos de 

enunciação de seus alvos como forma de legitimar os seus próprios, além de evidenciarem a 

utilização dos seus espaços jornalísticos e seus dispositivos midiáticos para o cultivarem o 

confronto ideológico existente entre seus proprietários. O que difere nos modos de enunciação 

é forma como os sentidos e as intenções de seus produtores são expostos, pois enquanto a 

Record explicita as intenções de seus produtores, relegando a informação e o cuidado 

jornalístico à um segundo plano, essa lógica é invertida pela Folha e pela Globo, que 

priorizam o ato de informar, mas nem por isso conseguem ocultar os sentidos e intenções 

implícitos em suas produções e voltados à deslegitimação da Record, revelados em na 

terminologia e nas expressões empregada pelo jornal e pela emissora. 

Embora a pesquisa encerre aqui a investigação a respeito do “embate” discursivo entre 

Record, Folha e Globo, é fundamental esclarecer que o mesmo não acontece com o tema, que 

permanece em aberto e de onde é possível retirar muitas outras situações para serem 

investigadas e aprofundadas. Entre elas a diferença entre as condições em que o discurso é 

constituído e enunciado, a influência dos dirigentes nas políticas editoriais das empresas e na 

produção midiática, as especificidades dos contratos de leitura firmados pelos dispositivos 

midiáticos com seus receptores, as afetações da lógica midiática pelas pelos demais campos e 

instituições sociais e a continuidade dos estudos a cerca do relacionamento entre dispositivos. 

Ao investigar as estratégias discursivas empregadas pelas mídias, a pesquisa se propôs a 

levantar e apresentar as condições que cercam a produção do discurso midiático e, assim, 
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revelar de que forma a lógica do campo midiático é perpassada tanto por interesses de seus 

agentes sociais, como forma de assegurar seu poder simbólico, quanto pela lógica do outros 

campos, como forma de se legitimarem via processos midiáticos. Além disso, a pesquisa 

também apontou para a forma como as mídias podem se valer de estratégias semelhantes para 

construírem seus vínculos com os receptores 

Dessa forma, a pesquisa entendeu que a constituição do discurso de um dispositivo está 

relacionada a uma complexa gama de fatores, dentre os quais se destaca as condições externas 

e internas de produção, denotadas aqui como a influência dos demais campos sociais, suas 

lógicas e agentes sociais, e por elementos próprios do campo midiático, como o formato do 

dispositivo, a política editorial adotada por ele e as ideologias e propósitos dos seus dirigentes 

das empresas jornalísticas. Outro ponto apreendido pelo estudo é a singularidade que 

caracteriza os modos de enunciar dos dispositivos analisados que, assim como acontece com 

os sujeitos, assumem traços, comportamentos e intenções próprios, especificidades dos quais 

se originam seus contratos de leitura e a forma como as mídias constroem a identificação com 

o público. 
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