
 
Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

 1 

 
Interseção Entre Mídia, Religião e Política em Tempos de Midiatização

1
 

 

Jorge MIKLOS
2
 

 

 

RESUMO: Atualmente encontram-se no Congresso Nacional brasileiro que pertencem 

à Frente Parlamentar Evangélica composta por políticos evangélicos de partidos 

políticos distintos. Essa frente se articula contra temas como igualdade racial e de 

gênero, direito ao aborto, eutanásia e casamento entre pessoas do mesmo sexo. O grupo 

também tenta derrubar resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) que 

impedem que psicólogos tratem a homossexualidade como uma doença, apesar da 

decisão do CFP estar de acordo com a resolução de 1990 da Organização Mundial da 

Saúde, que retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais depois que 

diversas outras organizações psiquiátricas respeitadas, como a Associação Americana 

de Psiquiatria e a Associação Americana de Psicologia, terem feito o mesmo nas 

décadas anteriores. Esse cenário traz à tona a questão central que norteia esta 

comunicação: a interseção entre mídia, política e religião no Brasil. A crescente 

midiatização da religião no Brasil se tornou uma poderosa ferramenta que exerce 

influência significativa no âmbito da política e da comunicação. As bases teóricas que 

lastreiam a reflexão consistem em método bibliográfico baseado num quadro teórico de 

referência específico nos estudos acerca das relações entre os campos da mídia, da 

política e da religião conforme bibliografia elencada abaixo. Embora o art. 54 da 

Constituição Federal determine ser proibido o político em mandato eleitoral ser sócio de 

emissora de radiodifusão pública, por isso é normal que um familiar do político esteja 

envolvido nessa sociedade, o que traduz em uma grande falta de transparência na 

política brasileira. Portanto, faz-se necessário repensar e discutir a regulamentação das 

concessões dos espaços públicos dos variados canais de comunicação, considerando-se 

o princípio democrático de manifestação livre de grupos religiosos nestes meios. 
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Na primeira semana de março de 2015, a imprensa divulgou uma informação 

que gerou muita polêmica na cena política e midiática.  A notícia dava conta de que o 

deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), atual presidente da Câmara Legislativa 

Federal, indicava o deputado Cleber Verde (PRB-MA) para gerir todo o sistema de 

comunicação da Câmara – composto por uma emissora de TV, uma de rádio, um jornal 

impresso, o site da Câmara e toda a estrutura de relações públicas da casa. 
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A notícia não teria gerado polêmica não fosse o fato de Cleber Verde 

possuir ligação com a Igreja Universal do Reino de Deus e integrar a Frente 

Parlamentar Evangélica, ou simplesmente bancada evangélica, composta por 

parlamentares orientados por dogmas religiosos. 

Atualmente, encontramos no Congresso Nacional brasileiro 55 

parlamentares (52 deputados e três senadores) que pertencem à Frente 

Parlamentar Evangélica, composta por políticos evangélicos de partidos políticos 

distintos.  Essa frente se articula contra temas como igualdade racial e de gênero, 

direito ao aborto, eutanásia e casamento entre pessoas do mesmo sexo. O grupo 

também tenta derrubar resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) que 

impedem que psicólogos tratem a homossexualidade como uma doença, apesar 

da decisão do CFP estar de acordo com a resolução de 1990 da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que retirou a homossexualidade da lista de distúrbios 

mentais depois que diversas outras organizações psiquiátricas respeitadas, como 

a Associação Americana de Psiquiatria e a Associação Americana de Psicologia, 

terem feito o mesmo nas décadas anteriores. 

A indicação sofreu várias críticas de diversos setores da sociedade civil 

organizada. Para esses grupos, ao entregar todo o sistema de comunicação para 

um representante da bancada evangélica, Cunha não só atenta contra a laicidade 

da comunicação da Câmara, como também ameaça a produção artística e 

cultural que tem na TV e na Rádio Câmara um potencial distribuidor que 

ameniza o cerco imposto pela mídia comercial à diversidade necessária a este 

setor. 

Essa indicação (que até este momento não está confirmada) traz à tona a 

questão central que norteia essa pesquisa: a interseção entre mídia, política e 

religião no Brasil. 

A crescente midiatização da religião no Brasil se tornou uma poderosa 

ferramenta que exerce influência significativa no âmbito da política e da 

comunicação. Podemos pensar essa relação a partir de três níveis de construção 

da influência religiosa na mídia e na política.  
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Primeiro, tal fenômeno tem se dado por meio de lideranças religiosas que detêm 

veículos de comunicação.  Exemplo emblemático é o bispo Edir Macedo, fundador da 

Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da Rede de Televisão Record. Nesse 

sentido, a construção de um mecanismo de controle das redes de comunicação é 

legitimada por uma determinada opinião editorial, por exemplo. 

O segundo nível se faz evidente pela múltipla presença de programas religiosos 

espalhados pela grade de programação de toda a mídia, não apenas restrita aos veículos 

religiosos. Tais atrações têm penetrado em espaços privados de forma acentuada. 

O terceiro, diz respeito à visibilidade das diferentes religiões na mídia e o caráter 

persuasivo do discurso existente, que contribuem para a pluralização e diversificação, 

tanto em forma como em conteúdo, da mídia religiosa como um todo, bem como para 

criar estratégias de influência nas quais o uso da mídia adquire um papel central na vida 

social na medida em que a produção, o armazenamento e a circulação de informação e 

conteúdo simbólico é um aspecto central da vida social.   

Tal condição de centralidade evidencia que as corporações de mídia e 

entretenimento exercem duplo papel estratégico na contemporaneidade: o de agentes 

econômicos e o de agentes discursivos.  

Na condição de ‘’agentes econômicos, os grandes conglomerados midiáticos 

formam uma rede interplanetária abalizada na articulação entre o modo de produção 

capitalista e as tecnologias de comunicação e informação, agenciando uma sinergia que 

alimenta a acumulação de capital financeiro numa economia de interconexões 

eletrônicas.  

Na qualidade de agentes discursivos, não apenas legitimam o ideário global 

imbricado na sociedade de consumo e do espetáculo bem como o transformam no 

discurso social hegemônico, propagando visões de mundo. Em outras palavras, são os 

principais agentes operacionais do capitalismo e na condição de agentes discursivos que 

detém do monopólio da produção, do armazenamento e da circulação do estoque 

cultural simbólico, fabricam o consenso acerca dos interesses hegemônicos da esfera 

social.   

Portanto, compreendemos como necessário repensar e discutir a regulamentação 

das concessões dos espaços públicos dos variados canais de comunicação, 
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considerando-se o princípio democrático de manifestação livre de grupos 

religiosos nestes meios. 

Investigamos a frente parlamentar evangélica, grupo multifacetado que 

compreende 87 deputados federais e 4 senadores, excluindo os suplentes que não 

foram analisados. Apesar disso, não podemos determinar um número exato de 

congressistas, pois a quantidade acaba sendo um fenômeno móvel, uma vez que 

os parlamentares podem sair licenciados e mudar de partido ou igreja. 

Segundo os resultados da pesquisa. os deputados federais estão 

distribuídos em 19 igrejas, porém de forma muito desigual, como segue no 

gráfico: 

 

 

Já os 4 senadores, estão distribuídos em 3 dessas igrejas, conforme o 

gráfico: 
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Coincidência ou não, o Censo 2010 divulgou que as entidades religiosas 

Assembleia de Deus, Batista, Congregação Cristã do Brasil e a Igreja Universal do reino 

de Deus (IURD) são as maiores denominações evangélicas no Brasil, ou seja, as que 

mais cresceram demograficamente no Brasil de 2000 à 2010, e isso certamente pode ter 

colaborado para eleger esses candidatos. Na opinião do grupo, essa vertente de 

crescimento pentecostal e neopentecostal se deve ao rompimento de paradigmas e 

tradições religiosas, o que, de certa forma, estreita a relação dos líderes religiosos com 

os adeptos,  e dá proximidade, intimidade e confiança. 

Por isso, não podemos analisar o crescimento evangélico só do ponto de vista 

demográfico, temos que desviar nossos olhares para os segmentos midiático e político. 

Durante uma entrevista no programa THE NOITE – SBT, Silas Mafalaia, um 

dos líderes da Assembleia de Deus no Brasil, afirmou, ao repórter Danilo Gentili, que o 
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segmento evangélico é o que mais usa redes sociais no Brasil por causa da 

interação violenta que acontece da igreja com os seus adeptos. 

Realmente, dos 87 deputados federais pesquisados, 86% fizeram alguma 

referência de sua igreja no seu facebook, seja de comparecimento a eventos 

ligados a essa entidade religiosa ou alguma parabenização, conversa com 

pastores dessa igreja. Para nós, isso significa que a maioria dos deputados 

federais fazem o uso de uma retórica religiosa nas redes sociais. Dos senadores, 

apenas 1 foi identificado usando discurso religioso, ou seja 25%. 

As concessões de rádios e televisão foram o foco dessa pesquisa, como é 

sabido, com o objetivo de averiguar quais deputados federais e senadores da 

bancada evangélica são sócios desses meios de comunicação.  

Porém, para entender as concessões de rádios e televisão no Brasil que 

provêm do Poder Público, temos que pensar sobre todo processo histórico que 

envolve essa questão, o que, por sinal, é uma zona cinzenta. 

As concessões públicas envolvem aspectos jurídicos constitucionais que 

não são completamente claros. Dizemos isso por entendermos que o artigo 54 da 

constituição federal pode ter interpretações diferentes, beneficiando tanto o lado 

dos congressistas, quando o de quem os condena. Exemplo disso são os 

processos conflituosos que estão agora em tramitação e que falam a respeito 

desse conflito. 

Revendo  dois artigos da Constituição Federal. São eles o Art.37 e o 

Art.54. No Art. 54 lemos: 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 

uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os 

de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea 

anterior; 
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II - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função 

remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades 

referidas no inciso I, "a"; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o inciso I, "a"; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

 

Apesar de o artigo 54 não usar a terminologia “sócio” como vedação 

constitucional para evitar o tráfico de influência em benefício próprio do congressista, 

aparecem os termos “proprietário, diretor e controlador”, que, dependendo da 

interpretação, podem se estender ao termo sócio. 

Já no caput do art.37, lemos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:[...] 

 A partir desse caput, podemos citar a questão da moralidade e impessoalidade, 

já que é imoral os deputados e senadores possuírem concessões midiáticas, por serem 

eles que as fiscalizam. Além disso, a licença de rádio e TV, muitas vezes, está em nome 

de parentes dos congressistas. Com toda certeza, essa prática é imoral, pois parece uma 

tentativa de camuflar o controle desses congressistas sobre o meio de comunicação. 

Temos conhecimento de um caso em que a justiça decidiu por bem cassar a licença de 

rádio de um deputado federal somente com base no art. 37, o da imoralidade e 

impessoalidade, sem nem comentar a influência do art.54 . 

Como especificado na Metodologia, os resultados foram baseados em pesquisas 

de fontes públicas. Na primeira etapa, identificamos quais deputados e senadores 

pertenciam a bancada evangélica e mapearmos as pessoas do seu núcleo familiar ou 

parentes desses congressistas que já tinham alguma suspeita de envolvimento com 
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mídia. A segunda etapa foi a extensa produção de um documento, com base nos 

dados fornecidos pela ANATEL. Finalmente, foi feito o cruzamento dos dados, 

com mais uma planilha tirada do Ministério das Comunicações. Com isso, 

descobrimos a relação entre alguns dos políticos da bancada evangélica, as 

igrejas a que são adeptos e a mídia. 

A tabela abaixo representa um resumo superficial dos resultados obtidos. 

O nome representado em negrito se refere ao deputado federal ou senador, e os 

nomes que o seguem, representam os sócios das rádios e TVs. Quando o nome 

for o mesmo, significa que o congressista é o sócio. Segue a tabela: 

A interseção entre mídia, religião e política é um fenômeno complexo 

porque não envolve só esses três importantes pilares. Além de ser um fenômeno 

imbricado na história brasileira, vem acompanhado de mudanças sociais que 

alteram os próprios princípios da religião evangélica, desde a reforma 

protestante até o neopentecostalismo. As pesquisas também nos possibilitaram 

identificar que há uma grande interferência externa nas decisões praticadas pelos 

parlamentares da bancada evangélica, ou qualquer outra comunidade que siga 

interesses em comum dentro do congresso nacional. 

É perceptível três comportamentos distintos das entidades religiosas 

analisadas: ora agem conforme suas motivações sociais, aproximando-se da 

população menos favorecida, ora por motivações pessoais, com mudanças no 

regimento interno da igreja e entre a relação de seus líderes, o que pode acabar 

em conflito e segmentação dessa entidade religiosa, e ora por motivações 

mercadológicas, ou seja, disputando os espaços na mídia e o público alvo. Essas 

características geram um comportamento heterogêneo das igrejas na mídia e 

suas representações políticas. Os objetivos religiosos acabam se confundindo 

com os objetivos comerciais, e oscilam entre as leis do evangelho e as do 

mercado capitalista. 

A partir desses conhecimentos, não podemos analisar a bancada 

evangélica como uma comunidade homogênea, ligada por interesses totalmente 

comuns. Esse pensamento é falso, assim como pensar que os adeptos à religião 

evangélica e o público dessas mídias analisadas sejam acríticos e passivos, 
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pensando e agindo da mesma forma.  Os evangélicos representam um segmento social, 

e não se restringem a parte pobre da população, incluem artistas, grandes empresários, 

atletas, etc. 

Outro fato complexo é afirmar que os deputados e senadores federais, por terem 

a mesma orientação religiosa, consequentemente vão ter as mesmas tendências políticas. 

Existem, sim, os que são eleitos fazendo o uso da mídia com uma retórica religiosa para 

obter resultados políticos mais eficientes, já que a mídia tem o poder de impulsionar 

conteúdos para uma grande massa de pessoas, porém não podemos generalizar e 

desmerecer as qualidades profissionais de todos os candidatos, que não fizeram o uso 

dessas mídias. 
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