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RESUMO
BESSA, P. A M. A (ciber) evangelização de nativos digitais pelas redes sociais.
Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro – UENF, 2015.

As redes sociais digitais vêm sendo amplamente difundidas devido à necessidade
que o indivíduo tem se relacionar, constituir grupos com características e interesses
em comum, expandir as interações interpessoais, manter os laços sociais e
propagar informações. Neste sentido, a religião está inserida mostrando-se como um
meio crescente de interação entre os indivíduos, bem como, na integração dos
mesmos. Assim como ocorreu em todas as esferas da vida social, não ficou ilesa às
todas as transformações ocorridas pelas novas tecnologias de comunicação. Dentro
deste contexto, a presente pesquisa propôs-se analisar de que forma o ambiente da
rede social digital, Facebook, vem sendo utilizado por jovens evangélicos, para troca
de informações e consequente formação de grupos religiosos. Assim, o estudo
analisou o uso deste ambiente como ferramenta a favor de uma possível
comunicação no meio religioso por jovens, considerados nativos digitais de uma
Igreja Batista. Consiste em uma pesquisa descritiva e exploratória, onde foi realizada
uma investigação por meio de uma abordagem qualitativa. Para se chegar aos
resultados propostos, foi realizada uma pesquisa com os jovens evangélicos de uma
Igreja Batista em Tombos/MG, com faixa etária entre 15 e 24 anos, com entrevista
semiestruturada através deste ambiente da rede social. Analisou-se ainda a
percepção do líder evangélico destes jovens quanto à esta utilização. Como
resultados, a pesquisa apontou que de fato o ambiente do Facebook é um
instrumento fomentador de alto alcance para comunicação e interação religiosa. E
em relação ao líder evangélico, o resultado foi de aprovação e incentivo quanto à
utilização do Facebook pelos jovens de sua igreja para fins de evangelização.

Palavras-chave: facebook; nativos digitais; evangelização.

ABSTRACT

BESSA, P. M. Digital natives (cyber) evangelization through social networks.
Campos dos Goytacazes, RJ: Norte Fluminense State University - UENF, 2015.

Digital social networks have been widespread because of human needs of relation,
form groups with characteristics and interests in common, expand interpersonal
interactions, maintain social links and propagate information.In this sense, religion is
inserted showing up as a growing interaction way between individuals as well as in
their integration. As occurred in all social life spheres, it did not stay unscathed at all
transformations by new communications technologies. Within this context, the
present study intended to analyze how the environment in digital social network,
Facebook, has been used by young evangelicals, to exchange information and
consequent religious groups formation. Thus, the study analyzed this environment
use as tool in favor of a possible communication in religious environment by young
people, considered digital natives of a Baptist Church. It consists of a descriptive and
exploratory research, where an investigation was carried out through a qualitative
approach. To reach the proposed results, a survey was conducted with Tombos/MG
Baptist church young evangelicals, aged between 15 and 24 years, with semistructured interview through this social network environment. The perception of these
young evangelical leaders was also analyzed regarding this use. As a result, the
survey indicated that in fact the Facebook environment is a high range developer tool
for communication and religious interaction. And concerning the evangelical leader,
the result demonstrated his approval and encouragement for evangelism by the
using of Facebook among young people.

Keywords: Facebook; digital natives; evangelization.
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INTRODUÇÃO

Frente às questões básicas deste trabalho, a confirmação da hipótese e o
alcance dos objetivos propostos, baliza-se nas discussões teóricas no contexto da
áreas internas das Ciências da Religião, História, Sociologia e da Comunicação.
Esta demarcação, que é a base teórico-conceitual, contribui para a compreensão do
objeto analisado como um fenômeno que está em relação com processos de
modernização tecnológica. Esta base teórica dá sustentabilidade às discussões aqui
empreendidas e constituem-se no “fundamento” das análises que se seguirão.
Sendo assim, as teorias que aqui são expostas, e que dão substancialidade às
análises, trazem como pressuposto, a interdependência e a dialeticidade entre o
virtual, o campo religioso e a sociedade de um modo geral.
Assim, dentro de um contexto de quinze jovens que fazem parte como
membros batizados segundo a doutrina de uma Igreja Batista em Tombos/MG,
sendo participantes ativos, todos farão parte da pesquisa, sendo a população desta
pesquisa.
O crescente interesse por uma interação religiosa pelas redes sociais digitais
foi uma das justificativas motivadoras para se analisar o ambiente da rede social
digital, Facebook, como um possível meio fomentador para uma comunicação
evangelizadora.
Em Tombos-MG entre os jovens evangélicos batistas, observa-se a utilização
da rede social digital, Facebook, com mensagens de fé e trocas de testemunhos,
numa comunicação evangelizadora com intuito de atrair aqueles que não fazem
parte do seu meio cristão.
Diante desta realidade, o presente trabalho justifica-se pela escolha do
Facebook, como um ambiente para uma possível comunicação evangelizadora.

Problema:

Partindo destas observações iniciais, a problemática exposta para análise na
presente pesquisa baseia-se na seguinte questão-problema: de que forma o
ambiente da rede social digital, Facebook, vem sendo utilizado por jovens
evangélicos para troca de informações e formação de grupos religiosos?
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Hipótese:

Acredita-se que o ambiente da rede social digital seja um forte aliado no
processo de comunicação evangelizadora pelos jovens evangélicos, tendo em vista,
o poder que esta tecnologia lhes oferece no alcance de várias pessoas no mundo,
bem como o interesse pelos jovens em relação às novas tecnologias de
comunicação.

Objetivo geral:

Analisar o uso do Facebook como ambiente fomentador da comunicação no
meio religioso por jovens evangélicos de uma Igreja Batista.

Objetivos específicos:


Pesquisar sobre a evolução histórica da religião batista com recorte no processo
da comunicação evangelizadora;



Descrever o ambiente do Facebook, e suas características relacionadas no
comportamento de jovens evangélicos;



Analisar a percepção do líder da igreja batista de Tombos-MG quanto ao uso do
Facebook no processo de evangelização dos jovens.

Metodologia geral deste estudo:

O presente estudo teve caráter exploratório, pois permitiu uma familiaridade
com o problema e com alguns dos principais referenciais teóricos. Também foi
desenvolvida uma pesquisa de campo com a utilização de recursos para o
levantamento de dados, através, de observação, questionários e de entrevistas
semiestruturadas com jovens que tiveram experiências práticas pelo ambiente do
Facebook e com o líder de uma Igreja Batista em Tombos-MG.
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Partes desta pesquisa

Assim, para realizar a presente pesquisa, o trabalho foi dividido em cinco
partes.
Na primeira parte, apresenta-se um breve contexto histórico da reforma
protestante à inserção da Igreja Batista no Brasil. O que se privilegiará, portanto, na
primeira parte, é o desenvolvimento histórico do movimento batista no Brasil, em
Minas Gerais à Zona da Mata. Abordando também as crises vividas por esse
movimento, bem como a afirmação de um modo distinto de ser batista, o que é
pautado no localismo eclesial. A abordagem, por ser histórica e sociológica, gerou a
exigência de se avaliar as diferentes tentativas de implantação do movimento batista
no Brasil em Minas Gerais.
Na segunda parte, realiza-se um paralelo do desenvolvimento da evolução
comunicacional entre os dois campos: o sagrado e o profano. Abordando assim, o
papel da comunicação para religião evangélica nestes milênios.
Na terceira parte, analisa-se a relação religião e juventude para a
compreensão do mundo sagrado dos jovens neste processo de comunicação de sua
crença.
Na quarta parte, defini-se o comportamento dos jovens do ciberespaço, os
nativos digitais.
Na quinta parte, são descritos e analisados os dados referentes a uma
pesquisa de campo realizada com os 15 jovens membros de uma Igreja Batista em
Tombos/MG, com idade entre 15 e 24 anos,e concomitantemente, uma análise da
percepção do líder evangélico quanto à utilização do Facebook pelos jovens de sua
igreja.
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1 RASTROS DO PROTESTANTISMO NO BRASIL

As particularidades do movimento batista e também da IBT, no tempo e no
espaço, serão consideradas e analisadas nesta primeira parte. Isto significa que a
análise do movimento batista, tanto quanto da trajetória e da identidade da IBT,
ainda que sejam releituras do passado, são sempre dirigidas por uma leitura do
presente. Nesse aspecto, analisar a história da IBT e em sua relação com os
batistas mineiros é textualizar o passado, as vivências e os discursos religiosos e
históricos da instituição, pois, segundo Certeau (2000), eles falam da história e estão
sempre situados no tempo e no espaço. O que se privilegiará, portanto, na primeira
parte, é o desenvolvimento histórico do movimento batista no Brasil, em Minas
Gerais à Zona da Mata. Abordando também as crises vividas por esse movimento,
bem como a afirmação de um modo distinto de ser batista, o que é pautado no
localismo eclesial. A abordagem, por ser histórica e sociológica, gerou a exigência
de se avaliar as diferentes tentativas de implantação do movimento batista no Brasil
em Minas Gerais, o que foi se apresentando como estreitamente relacionado ao
trabalho missionário norte-americano.

1.1 Contexto histórico da reforma protestante à inserção da Igreja Batista

A Reforma Protestante, no século XVI, marcou uma ruptura na estrutura da
sociedade. Antes disso, no período da Idade Média, a Igreja Católica dominava o
Ocidente.
O nome protestantismo segundo Goulart (2010) foi utilizado pela primeira vez
no protesto formal, ou protestatio, o qual foi submetido pelos príncipes luteranos e
cidades livres à Dieta de Spira em 1529. White (2012) explica que esta Dieta foi uma
convocação do imperador Carlos com o propósito de destruir a heresia. Se os meios
pacíficos falhassem, Carlos estaria disposto a recorrer à espada.
Neste momento foi pedido pelos católicos que não fosse abolida a missa nos
lugares onde ainda era celebrada e que fosse proibida a pregação doutrinária dos
reformistas nos lugares onde ainda não haviam dominado. Os luteranos protestaram
contra estes pedidos, donde lhes veio o nome de "protestantes".
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Segundo Croucher (1988), já o termo evangélico é proveniente do grego
evangelion que significa salvação, e

surgiu então nesta reforma, quando os

protestantes afirmaram que a Igreja Romana tinha perdido a essência das boasnovas.
O fortalecimento então do protestantismo ocorreu após a ruptura com a Igreja
Católica que se espalhou por toda a Europa, especialmente pela Inglaterra,
Alemanha e Suíça, o que causou a revolta da Igreja Católica. Segundo Mendonça
(2008), a partir de 1620, para fugir da perseguição que começara contra os
protestantes, muitos ingleses decidiram migrar para o continente Americano.
Primeiro foram para os Estados Unidos e implantaram a nação com bases
protestantes. Entretanto, ao chegarem no Brasil, depararam-se com uma nação que
já estava catequizada pela Igreja Católica.
Ainda segundo o autor, este nos relata que as primeiras tentativas de se
fixarem no Brasil foram imigratórias, quando franceses se estabeleceram no Rio de
Janeiro, entre 1555 e 1560, e protestantes holandeses se fixaram no Nordeste, entre
1630 e 1654, mas não houve abertura para a nova religião. A presença do
protestantismo no Brasil só iniciou com a vinda da Família Real em 28 de janeiro de
1808 com abertura dos portos às nações unidas em cumprimento de parte do acordo
firmado com os ingleses, o qual impedia a instalação da Inquisição no Brasil. Dessa
forma, ficou estabelecido que o governo brasileiro permitiria a prática religiosa aos
protestantes ingleses e a construção de templos religiosos, sem aparência exterior
de igrejas. Reily (2003) assim destaca:
Artigo 5º – A religião católica apostólica romana continuará a ser a
religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com
seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas,
sem forma alguma exterior de templo (p. 42).

Apenas em 1850, os primeiros missionários protestantes chegaram com
intenção explícita de propagar sua crença, inserindo o protestantismo no país. De
acordo com Mendonça, esse impulso foi conhecido como protestantismo missionário
que fixou, no Brasil, a Igreja Batista. Freston (1993), nos apresenta uma tipologia
para a análise das igrejas protestantes no Brasil. Há o protestantismo de imigração,
marcado por “fé de imigrantes”, no qual se destaca o luteranismo. Em segundo
lugar, tem-se o protestantismo de missão. Esse se refere “principalmente às igrejas
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que se instalaram por meio da obra missionária na segunda metade do século XIX”,
a qual a Igreja Batista em estudo se classifica.
De acordo com Azevedo (2004), o interesse pela implantação da fé batista em
terras brasileira teve início em 1857. Esse interesse segundo Fernandes (2010), no
entanto, só se efetivou em 1860, com a chegada de Thomas Jefferson Bowen.
Thomas Jefferson Bowen já havia sido missionário anteriormente na Nigéria
onde aprendeu o idioma Iorubá, tendo inclusive escrito uma gramática da língua
Iorubá, o que facilitava a sua comunicação com os escravos no Brasil e que lhe
rendeu perseguições e desconfianças durante sua estada em terras brasileiras
(ELWELL, 1998).
O jornal “O Diário do Rio de Janeiro” em sua edição de 26 de maio de 1860
relata a repercussão ocorrida pela atividade missionária de Bowen no Rio de
Janeiro:
Dizem-nos que um pastor americano, ultimamente chegado de
Richmond, traz intenção de converter as almas desgarradas às
doutrinas das seitas anabatistas, que professa. Começou já a
exercer a sua missão pregando aos pretos minas, cuja língua fala
perfeitamente, ao que nos informam. Espíritos supersticiosos e
timoratos, esses pobres pretos começam a tributar uma profunda
veneração pelo missionário. Tal pregação pode desviar diversos
prosélitos entre as inteligências broncas e incultas, estabelecendo,
no país, uma seita cuja manifestação é inconvenientíssima. À
autoridade compete a verificação deste fato (PEREIRA, 1985, p.
325).

Contudo, por maior que fosse o interesse, esta primeira iniciativa não obteve
sucesso e resultados satisfatórios, o que, segundo Oliveira (2005) se explica pelo
curto espaço de tempo, de apenas nove meses, que Bowen viveu no Brasil. Bowen
tinha uma saúde frágil e em suas cartas a Junta de Missões deixava transparecer
sua terrível luta contra a febre amarela e outros males que o acometiam e o
impediam de desenvolver seu trabalho e suprir suas expectativas o que fez com que
regressasse aos Estados Unidos em fevereiro de 1861 (ELWELL, 1998).
O “fracasso” da iniciativa missionária não arrefeceu os ânimos dos batistas
em implantar o movimento batista em solo brasileiro. Porém, a segunda iniciativa só
aconteceu em 1871 e não teve uma natureza exclusivamente missiológica, já que
sua causa direta foi a fuga de batistas da Guerra da Secessão. Ao mesmo tempo em
que o Sul se recuperava das consequências da guerra, imigraram para diversas
partes do Brasil entre 1865 e 1867 uma expressiva quantidade de famílias
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americanas influenciadas pelos convites propostos pelos emissários-propagandistas
que o Imperador D. Pedro II espalhava pela América, uma parte deste grupo
estabeleceu-se em São Paulo numa vila chamada Santa Bárbara, atualmente Santa
Bárbara D’Oeste (PEREIRA, 1985).
As expectativas que estes novos habitantes faziam de um Brasil brotante
quanto à cultura e progresso é relatado por A. T. Hawthorne, agente de imigração,
em uma carta a Junta de Missões Batistas do Sul:
É motivo de grande alegria que finalmente os batistas dos Estados
Unidos estão voltando a sua atenção para os países da América do
Sul e especialmente para o Brasil, aquele belo país do Cruzeiro do
Sul. A evangelização desse maravilhoso país é um trabalho de vasta
magnitude. O Império Brasileiro é do tamanho dos Estados Unidos e
todos os seus territórios, menos o Alaska, e tem uma população de
mais ou menos dez milhões de habitantes.
As vantagens que este campo de trabalho oferece e as razões que
devem estimular nossos corações e abrir nossas bolsas nessa
direção são numerosas e de fácil análise.
Primeiro: o governo é justo, estável, sábio e firmemente administrado
e oferece segurança de vida, liberdade e prosperidade, um governo
onde o mérito é devidamente recompensado e o crime é
prontamente punido. Imigrantes industriosos de todos os climas e
países, mas especialmente dos Estados Unidos, são convidados e
recebidos com corações e braços abertos, e toda a proteção e
comodidade que possam ser necessárias lhes são dadas para o
progresso e a prosperidade.
Segundo: o povo do país é polido, liberal e hospitaleiro ao mais alto
grau. Tem grande admiração pelo povo americano, e está,
evidentemente, na condição mais favorável para receber de nossa
parte um cristianismo mais puro.
Terceiro: o clima é excelente, o país é elevado e saudável, livre de
epidemias, o solo é rico, cheio de todos os variados produtos
daquela terra fértil.
Passando os olhos pela terra como um todo, as evidências, cremos,
demonstram, sem dúvida alguma, que Deus, pela sua providência
suprema, preparou aquele país e aquele povo generoso para os
exércitos evangelizadores de nossa Denominação e especialmente
para os batistas do Sul (OLIVEIRA, 2005, p.498).

Assim, Oliveira (2005) relata que nesta vila, Santa Bárbara, em 1871 foi
fundada a primeira igreja batista no Brasil. Essa igreja estava voltada
exclusivamente para os imigrados batistas que viviam naquela região. Mesmo assim,
a igreja se fortaleceu, estabilizou e aos poucos começou a cultivar o ímpeto
missionário, marca caracterizadora dos fiéis batistas do Sul dos Estados Unidos.
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A Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste, SP, após dez anos de
organização, encontrava-se mais estável e desejava ampliar suas ações religiosas.
No ano de 1882, inicia seu plano para a expansão do movimento batista em terras
brasileiras. O lugar escolhido para a implantação de outra congregação foi a cidade
de Salvador, na Bahia. Neste sentido, Pereira (1982), Reily (2004) e Azevedo (2004)
asseveram que da Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste saíram os fundadores
da igreja batista em Salvador, William Buck Bagby e sua esposa, com Zachariah G.
Taylor e Antonio Teixeira de Albuquerque, organizada no dia 15 outubro de 1882.
Assim, Santa Bárbara e Salvador podem ser consideradas o marco inicial e o eixo
expansionista-missionário do movimento batista no Brasil, conforme Mendonça
(2008):

A nova igreja previa ser reconhecida como missão, e provavelmente
expandir-se entre os brasileiros. (...) Vários pedidos foram feitos,
nesse sentido, à Junta Missionária de Richmond, até que em 1881
veio o primeiro missionário batista para pregar aos brasileiros,
William B. Bagby. Após ter, naturalmente, passado por Santa
Bárbara, pastoreando ali duas igrejas dos colonos e aprendido a
língua, escolheu a Bahia como base missionária entre os brasileiros
(p.93).

A inserção dos batistas no Brasil e o seu ímpeto missiológico peculiar para a
abertura de novas igrejas mostram que o protestantismo norte-americano está na
raiz do protestantismo brasileiro, incluindo aqui o movimento batista. Logo, a
expansão missionária é resultado da visão protestante norte-americana, seja em
termos ideológicos, litúrgicos e teológicos. O movimento batista, por estar vinculado
ao “protestantismo missionário”, se identifica com o “protestantismo instrumental”,
pois a “conversão” tornou-se o principal foco de suas pregações. Por essa origem
missionária e esse viés instrumental, o movimento batista foi se espalhando, pouco a
pouco, por todo o território brasileiro, caracterizando-se por uma ação proselitista, ou
seja, uma busca por novos fieis.
Esse aspecto instrumental do protestantismo era, na verdade, o centro da
pregação dos missionários norte-americanos, que visavam salvar “pagãos” da
“danação eterna” (MENDONÇA, 2008). Esse aspecto, possivelmente, justificava o
trabalho missionário e a existência de uma versão missionária do protestantismo,
tanto dos batistas quanto de outros segmentos religiosos. Esse sentimento nacional
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expansionista e missionário tornou-se fundamental para o protestantismo no seu
todo, pois, conforme Mendonça (2008), combinou com os motivos teológicos ligados
à conversão e piedade individual, o que foi e ainda hoje é tão valorizado pelos
batistas. “Os batistas fazem uma radical afirmação do indivíduo. Essa afirmação
começa na soteriologia, um estudo da salvação humana, e estabelece a
competência exclusiva da alma para aceitar o oferecimento divino” (AZEVEDO,
2004, p. 261). Como o espírito expansionista-missionário estava na raiz desse
movimento, outras iniciativas para a difusão do movimento e da fé batista foram
tomadas, já que a finalidade era atingir o país como um todo.
Segundo Cunha (2007, p. 88):
As dificuldades com o espaço fechado pelos católicos nas áreas
urbanas fizeram com que os missionários descobrissem a população
livre e pobre, habitante das áreas rurais como a potencial receptora
da mensagem protestante. Essa parcela da população brasileira,
marcada pela busca de terra e trabalho, quase esquecida pelo
catolicismo oficial, dotada de uma mística e uma espiritualidade
distantes dos padrões oficiais religiosos, acolheu a pregação
protestante e foi responsável pelo crescimento do Protestantismo
Histórico de Missão (PHM), pelo menos nos primeiros cinquenta
anos de presença no País. (...) a religiosidade da população livre e
pobre era bem diferente da que pertencia à classe dominante. As
pessoas livres, brancas, mamelucas – que eram pobres –, e as
negras libertas tinham pouco contato com o clero, que, por ser
escasso, raramente servia às áreas onde se fixavam; por isso, até
recusavam este clero e cultivavam sua própria experiência religiosa.
A popularidade adquirida pelos missionários foi reforçada pela
contraposição aos padres: os missionários não usavam roupas
clericais, não estabeleciam relações visíveis com os fazendeiros,
hospedavam-se nas casas pobres. Outro aspecto era que o culto
protestante podia ser realizado em qualquer lugar e não exigia as
despesas apresentadas pelos padres para manutenção das capelas.
Era como se Deus caminhasse pela trilha do café com as famílias.

Assim segundo Franco (1976) a expansão das congregações ganhou força
quando os missionários decidiram buscar alternativas aos obstáculos da cidade e
acompanhar a "trilha do café" – os movimentos naturais do avanço pioneiro da
população livre e pobre em busca de terra e trabalho. Apesar de alguns conflitos
com a Igreja Católica nas localidades – interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais –, os missionários protestantes conseguiram ganhar adeptos entre a
população livre e pobre. Foi a "brecha" encontrada pelos grupos protestantes para a
implantação de sua forma religiosa.
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1.2 Da Zona da Mata à fundação da Igreja Batista em Tombos/MG

A inserção do movimento batista no estado de Minas Gerais, salienta Assis
(1989), somente é iniciada na década de 1880, na cidade de Juiz de Fora por
iniciativa de missionários norte-americanos.
Pereira (2011) relata que no ano de 1888, Charles G. Daniel, missionário
batista vindo dos Estados Unidos, se instalou na cidade de Juiz de Fora, abrindo em
sua própria casa um ponto de pregação e uma Escola Bíblica Dominical. O trabalho
naquela cidade foi desbravador, mas, apesar de todos os esforços e empenho de
Daniel, os resultados obtidos foram poucos. Contudo, Daniel não desistiu e depois
de um ano inteiro de intenso trabalho de propaganda religiosa, ocorreu a
organização da primeira Igreja Batista em Minas Gerais. De acordo com Souza
(2008), essa primeira igreja batista foi organizada em 1889, com quatro membros e
foi fruto do trabalho de Daniel. Como é característica do movimento batista, sua
alocação em qualquer espaço e lugar se dá com a abertura de uma congregação
que, posteriormente, é organizada em igreja.
A organização da Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora, com quatro fiéis
apenas, mostra que, naquela época, a evangelização encontrava sérias dificuldades
e gerava poucos resultados (ASSIS, 1989). Certamente as dificuldades existentes e
o pequeno número de fiéis “convertidos” desanimavam os missionários. Além disso,
as constantes enfermidades eram um outro fator que também contribuía para o
desânimo dos missionários e sua saída repentina do campo. De acordo com Pereira
(1982), na época da inserção do protestantismo no Brasil, os missionários não
resistiam às constantes doenças de caráter epidêmico tal como a febre amarela.
Com isso, a desistência do trabalho missionário tornou-se muito comum, gerando
frequentes descontinuidades na plantação de igrejas batistas em várias regiões do
Brasil.
Isso também aconteceu com Daniel que devido à doença da esposa
interrompeu o trabalho missionário em Juiz de Fora e retornou aos Estados Unidos,
conforme (SOUZA, 2011).
Com seu retorno aos Estados Unidos, o missionário William B. Bagby se
responsabilizou em dar continuidade aos batistas naquela cidade. Mas, por morar no
Rio de Janeiro e ter outras tarefas missionárias, muito rapidamente enviou para lá
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outro missionário. Segundo Pereira (1982), em 1890, por iniciativa de Bagby, além
do aluguel de um salão para culto, providenciou o deslocamento do missionário H. E.
Soper para Juiz de Fora, denotando suas intenções de dar prosseguimento na
solidificação e expansão no Estado de Minas Gerais.
Assis (1989) relata que o movimento batista em Juiz de Fora, graças aos
esforços de Soper, fez novos prosélitos e começou a dar sinais de crescimento. A
partir de 1891, com a chegada do jovem médico J. L. Downing começou a ocorrer
um maior desenvolvimento batista nessa cidade mineira. De acordo com Souza
(2008), Downing e sua esposa uniram-se a Soper para realizar a obra de
evangelização. O resultado foi a abertura de uma segunda igreja batista, em 1892,
em Barbacena. Como era comum ocorrer epidemias naquela época, Soper logo
adoeceu e ficou sem forças para continuar o trabalho, retornando à Inglaterra.
Downing, por sua vez, depois da partida de Soper, sentiu-se sozinho no campo
missionário e, por esse motivo, também deixou o trabalho na região de Juiz de Fora
e Barbacena e, segundo Assis (1989), um ano depois retornou aos Estados Unidos.
Segundo Pereira (2011), a saída dos missionários norte-americanos das
cidades de Juiz de Fora e Barbacena, por causa das epidemias, enfraqueceu o
movimento batista e as próprias comunidades religiosas. Outro fator que interferiu de
forma significativa para esse processo de instabilidade do movimento batista, foi a
fundação de Belo Horizonte como capital do estado, em 1893. Conforme Assis
(1989), com a saída dos missionários da Zona da Mata mineira e a fundação da
nova capital do estado, as duas primeiras igrejas plantadas em Juiz de Fora e
Barbacena, começaram a sofrer perdas progressivas de fiéis e deixaram de existir.
Esse processo desencadeou-se pela falta de pastores. Assim, começava um período
nebuloso para os batistas daquelas duas jovens igrejas e elas deixaram de existir
(SOUZA, 2008).
Com isso, a desistência do trabalho missionário tornou-se muito comum,
gerando frequentes descontinuidades na plantação de igrejas batistas em várias
regiões do Brasil. Por isso, uma nova ação missionária precisou ser planejada para
que o movimento batista penetrasse novamente no estado das alterosas.
De acordo com Pereira (2011) no ano de 1897, Taylor veio a Belo Horizonte
juntamente com Bagby para organizar outra igreja. A igreja de Barbacena já havia
desaparecido pela mudança dos seus membros, e por violenta perseguição. Essa
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influência negativa chegou também a Juiz de Fora. A partir daí, o centro das
atenções passou a ser Belo Horizonte. Segundo Assis (1989), as igrejas de Juiz de
Fora e Barbacena extinguiram-se e seus documentos se extraviaram.
Logo depois da organização da igreja em Belo Horizonte, Taylor saiu de férias
e o campo mineiro ficou sem assistência de missionários.
A missão transferiu-se e a igreja de Juiz de Fora fechou. Segundo Pereira
(2011), alguns missionários continuaram manifestando vivo interesse pela
evangelização no estado. A Associação das Igrejas do Sul chegou a cogitar da
possibilidade de evangelizar o Vale do São Francisco. Mas essa ideia não teve
continuidade. A segunda tentativa de estabelecer igrejas batistas na Zona da Mata
Mineira ocorreu com a mudança do missionário norte-americano, Daniel Franck
Crosland, para Santo Antônio de Pádua/RJ (ASSIS, 1989). Crosland chegou ao
Brasil em 1904 e seguiu para a missão de Campos/RJ. Em 1907, mudou-se para
Pádua. Em seus contatos com a região e com crentes, organizou uma equipe de
pastores e evangelistas. Embora sem uma estrutura estabelecida, surgiu uma
espécie de “missão mista”, formada de brasileiros e um norte-americano. O objetivo
único de todos resultou na união do grupo. Crosland coordenou e orientou as
atividades. As igrejas organizadas ao longo da fronteira dos dois estados, Espírito
Santo e Rio de Janeiro serviram de apoio, fornecendo crentes, evangelistas e
pastores. Apareceram crentes de Aperibé, Sapucaia, Cantagalo, Cordeiro e da
própria Santo Antônio de Pádua.
Foi bom o entendimento do missionário com os brasileiros e, talvez tenha
sido esta a principal razão do bom resultado alcançado por essa missão. Crosland
ensinava missões, indo à linha de frente. Ensinava e vivia as realidades duras dos
desafios da pregação.
Segundo Assis (1989) a missão expandiu para Natividade do Carangola,
Santa Luzia do Carangola, Espera Feliz, São Paulo de Muriaé, Miraí, Madeira, Ubá,
Caparaó. Antônio Rodrigues Maia, natural de Macaé, nascido em 31 de janeiro de
1866, convertido pela pregação de Salomão Ginsburg, foi o primeiro evangelista a
se agregar. Ao converter-se, seguiu logo para Campos. Ali participou ativamente dos
trabalhos, inclusive sofrendo as mesmas perseguições impingidas à igreja.
Demonstrou boas qualidades e foi levado para Santo Antônio de Pádua como
evangelista auxiliar de Crosland. Em 1907, mudou-se para Santa Rita do Glória. Daí,
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passou a visitar Água Limpa. Quando Arquimedes Roure chegou ao Vale do Glória,
em 1909, o evangelista Antônio Rodrigues Maia estava ainda em Santa Rita.
Posteriormente, mudou-se para Miraí. Arquimedes Roure mudou-se para São Paulo
do Muriaé em junho de 1909. Sua primeira viagem missionária ocorreu no início de
julho.
Ainda segundo o autor em sua pesquisa, em 1910, Antônio Rodrigues Maia
mudou-se para Miraí e Alfredo Reis mudou-se para Santa Rita. Alfredo e sua esposa
D. Alice Reis, trabalharam também em Água Limpa, ajudando a Antônio Rodrigues
Maia que, mesmo morando em Mirai, continuava a dar assistência a Água Limpa.
Embora começassem voltados para Santa Rita do Glória, foi em Água Limpa que
aconteceu maior desenvolvimento. Em Santa Rita demorou a organização da igreja.
Em Água Limpa, ao contrário, foi bem mais fácil o nascimento e o crescimento da
igreja. Os evangelistas lá encontraram a semente plantada e souberam tratá-la
carinhosamente, de forma que veio a brotar e crescer rapidamente.
Dois jovens de Água Limpa resolveram fugir da casa do pai e foram até São
Domingos do Guandu, no estado do Espírito Santo. Lá se converteram e resolveram
voltar para casa. Trouxeram uma Bíblia e um pequeno hinário. Foram recebidos
pelos pais e começaram a evangelizar os vizinhos e conhecidos. Esses dois jovens
foram o segredo do progresso rápido da igreja. Foi logo organizada uma
congregação na casa do Sr. Ildefonso Moreira da Silva. Os batismos foram
realizados através da igreja de Pádua. A 29 de outubro de 1911 foi organizada a
igreja com o nome de Igreja Batista do Glória, que continuou com esse nome até 25
de dezembro de 1918, pouco antes de ser organizada a Igreja Batista de Santa Rita
do Glória. Desta data em diante passou a denominar-se Igreja Batista de Água
Limpa, para não confundir com a Igreja Batista de Santa Rita do Glória.
Assim nascia a primeira igreja da região e seu primeiro pastor foi o
missionário Crosland. Em 5 de setembro de 1912, o evangelista Antônio Rodrigues
Maia foi ordenado, e tomou posse no pastorado da igreja e permaneceu lá até 6 de
janeiro de 1917. O crescimento foi muito grande. Atualmente esta igreja se chama
Igreja Batista em Tombos (ASSIS, 1989).

1.3 Considerações sobre o perfil batista
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Importante ressaltar que, o surgimento da igreja batista difere da tipologia
“seita-igreja” de Weber e Troeltsch, pois entre a congregação e a igreja existe uma
relação de cooperação e ainda a adesão pública às doutrinas, princípios e prática
batista. Esse modelo organizacional da congregação evidencia tanto o poder
instituído dos clérigos quanto da burocracia eclesial batista. Segundo Nelson (1999),
os batistas adotam esse modelo organizacional em sua eclesiologia, ou seja, no
estudo da doutrina da igreja, porque ele serve como base cognitiva e também como
metáfora social para orientar uniformemente o pensamento e a prática das igrejas e
dos fiéis. Assim, é no âmbito da eclesiologia dos batistas, do princípio de autonomia
e autogoverno, e ainda do empenho em abrir novas congregações, que se faz a
organização de uma igreja batista.
Eduardo Refkalefsky doutor em Comunicação e Cultura da UFRJ, em seus
estudos sobre religião relata que a denominação Batista tem como objetivos a
conversão, a profissão de fé e o batismo dos fiéis. Num primeiro momento, é
necessário que o membro em potencial da igreja aceite a Cristo, reconhecendo seus
“pecados” e sua “dependência de Deus”. Tendo feito essa escolha (selada com uma
oração), o próximo passo é uma conversa com algum dos pastores da igreja para
possíveis esclarecimentos a cerca da vida cristã e do batismo. É ocasião, também,
de se certificar se a pessoa compreende o processo e as consequências do
compromisso assumido.
Segundo e estatuto e normas da IB- Igreja Batista-, a conclusão se dá no ato
do batismo, feito por imersão em água, geralmente numa espécie de grande tanque
denominado batistério. O fiel fará, então, o que os batistas chamam de “confissão
pública de fé”, comunicando a igreja sua decisão e sendo recebido pela
congregação como novo membro do grupo.
Para a denominação, a salvação do homem (vida eterna) não está,
necessariamente, relacionada à prática de boas obras. Apesar de os batistas
valorizarem o batismo, (essencial para que um indivíduo se torne apto a participar da
ceia e ser membro oficial da comunidade), acreditam em salvação sem a prática,
bastando, apenas, a crença na existência de Jesus, conforme narrado no episódio
em que Cristo afirmou que o ladrão, crucificado ao seu lado, sem qualquer prática
religiosa anterior, seria salvo porque creu que Jesus era o Cristo.
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Um dos principais focos desta denominação é a evangelização, incluído num
projeto maior: missões, ou seja, a ação de um pregador no espaço local, nacional ou
internacional. A comunicação batista baseia-se, no “boca a boca”, contando também
com o apoio da Bíblia, livros e ensino religioso. Seu posicionamento traduz-se em
pregações públicas, leitura bíblica e estudo. O grupo é conhecido, no meio
evangélico, por seu tradicionalismo e racionalismo, empregados no estudo bíblico,
nas práticas religiosas e em sua liturgia.
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2 PARALELO DO DESENVOLVIMENTO COMUNICACIONAL: O PROFANO E O
SAGRADO

Nesta parte realiza-se um paralelo do desenvolvimento comunicacional entre
os dois campos: o profano e o sagrado. Abordando assim, o papel da comunicação
para religião evangélica nestes milênios.
Observa-se que alguns acontecimentos mudaram o rumo da sociedade
Ocidental. Primeiro, o alemão Johannes Gutenberg inventou o tipo móvel de prensa.
Esta invenção revolucionou a impressão, tornando o processo mais rápido e fácil.
Curiosamente, segundo Chartier (2002) o primeiro livro impresso por Gutenberg foi a
Bíblia. Com isto, os chamados protestantes da Reforma disseminaram suas teses
contrárias ao que a igreja dominante pregava. Surge o período moderno e
transforma a estrutura social.
Logo chega-se num período classificado de pós-modernidade. Que Eagleton
(1998) classifica como uma linha de pensamento que questiona as noções de
verdade, razão, identidade. A pós-modernidade então, é a concepção de um mundo
instável e o período emerge da mudança histórica ocorrida no Ocidente para uma
nova forma de capitalismo.
Os sujeitos estão amedrontados com uma sociedade pós-moderna, em que,
cada vez mais, as relações são mediadas por tecnologias da informação. Por isso,
cada vez mais as pessoas procuram um sustento espiritual. Logo, a simbiose entre o
sagrado e o profano, mídia e religião, cresce para satisfazer aos anseios dessa
sociedade efêmera.
Neste novo período, era da informação, Castells (2006) nos diz que
sociedade tem anseios diferentes e se caracteriza por rápidas transformações nas
tecnologias digitais e de informação, assim, as igrejas continuam buscando seu
espaço para sobreviver.
2.1 Da linguagem oral à Internet
Muitos autores apontam que estamos imersos num processo acelerado de
modernização tecnológica capaz de alterar o destino da sociedade como um todo
em pouco tempo. Castells (2001) afirma:
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Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as sociedades
dominarem a tecnologia e, em especial aquelas tecnologias que são
estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça seu
destino a ponto de podermos dizer que, embora não determine a
evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou sua
falta) incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem
como os usos que as sociedades, sempre em um processo
conflituoso, decidem dar ao seu potencial tecnológico (p. 26).

Se a humanidade construiu outros tempos mais rápidos, mais dinâmicos e
desenvolveu técnicas e formas de comunicação na tentativa de minimizar suas
tarefas rotineiras, é porque dispõe de um extraordinário instrumento de memória e
de propagação chamada Linguagem. Neves (2007) explica que a associação de
sons a seus significados produzidos por esta Linguagem estabeleceu um padrão
coletivo de comunicação. Pinturas nas paredes e cavernas tinham a função não
apenas de comunicar, mas sim, expressar e até controlar a conduta dos indivíduos
(BRUM, 2009).
Quando o Homem buscava através de madeiras, ossos, ferro, cobre, bronze e
outros instrumentos, primeiros utensílios utilizados na agricultura no período
neolítico, construir arpões, agulhas, flechas para a pesca e caça marcariam a
evolução tecnológica. Assim também como a utilização da lã, algodão, linho e pele
para as técnicas de tecelagem. O autor acrescenta ainda que todas essas
informações produzem história, ou melhor, várias histórias com ritmos diversos.
Contudo, foi com a invenção da escrita pelos sumérios, egípcios e chineses que o
patrimônio do saber pode ser registrado e passado adiante para gerações futuras,
não precisando mais o homem se preocupar com a questão do apagamento das
memórias (NEVES, 2007). Com relação aos novos conhecimentos adquiridos, Lévy
(2005) ressalta:
Com a escrita, e mais ainda com o alfabeto e a imprensa, os modos
de conhecimento teóricos e hermenêuticos passaram, portanto a
prevalecer sobre os saberes narrativos e rituais das sociedades orais
(p.38).

Apesar da escrita se tornar memória de um povo, de uma cultura, Souza
(2003) explica que inicialmente os manuscritos eram gigantescos, pesados e difíceis
de manejar.
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Neves (2007) acrescenta que os livros, ou seus antecessores, eram objetos
caríssimos, produzidos todos, sem exceção, artesanalmente. Mesmo até a Idade
Média, livros eram objetos de luxo feitos pelos copistas encerrados em mosteiros e
abadias medievais. Saber ler era um privilégio, algo justificado e acessível para os
nobres e religiosos. A mudança começou a ocorrer quando, em 1447, Johannes
Gutenberg (cerca de 1390 - 1468), um inventor e metalúrgico alemão da cidade de
Mainz, criou uma máquina chamada "tipos móveis", que permitia reproduzir textos
de forma muito mais rápida e barata que a empregada pelos copistas.
Esse momento marca a capacidade do ser humano de aperfeiçoar os meios e
de se desafiar diante de um constante desejo de desvelar novos horizontes criando
novas interações e possibilitando a veiculação cada vez mais intensa da informação.
A invenção da Imprensa veio ao encontro desse desejo, dividindo a História em
antes e depois da escrita.
De acordo com Castells (2001) e Neves (2007), a imprensa provavelmente
obteve seus primeiros passos no final do século VII através dos chineses – 250 anos
antes do feito de Gutenberg. Tanto a imprensa, como o papel, foram inventados na
China, país que havia sido uma enorme potência mundial no desenvolvimento
tecnológico entre 1300 e 1800. Na China Imperial daquela época, as inovações não
eram processos validados pelo mercado ou por um conjunto maior de pessoas. Era
um complicado processo autocrático dependente da aprovação direta do imperador.
E, no caso da impressão, o imperador não viu tanta vantagem em abrir um privilégio
de poucos que estavam satisfeitos com os produtos dos copistas e, portanto, não via
tantas vantagens no processo não artesanal de reprodução da linguagem escrita.
Com essa máquina o homem passou a produzir de forma mais rápida e
eficiente os livros, o que causou uma revolução na cultura da época, pois a
informação começou a ser acessível a todos, apesar de no início existir uma forte
resistência por parte daqueles que detinham os manuscritos em manter restrito seu
acesso ao povo.
Segundo Souza (2003), todo grande Estado teve pelo menos um importante
centro tipográfico. Aquilo que era o saber de uma minoria, em pouco tempo
transformava-se em conhecimento de imenso público que agora escolhia,
comentava e até mesmo, julgava.
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Paralelamente, uma revolução na comunicação cristã viria após esta
descoberta, por Gutenberg. Desde então se deu oficialmente, pelo menos no nível
teórico, a passagem da hegemonia da oralidade para o da escrita. Conforme Ong
(2001), essa passagem implicou em reestruturação da consciência e das maneiras
de se pensar o mundo. A percepção visual começou a predominar sobre a
percepção auditiva, os olhos sobre os ouvidos e a boca. Seria, no entanto, nessa
“era da imprensa” que a produção, transmissão e recepção da mensagem religiosa
iria sofrer a sua primeira grande transformação, com a Bíblia. Esse processo de
transformação foi historiado por Burke (2003) e Chartier (1998, 2002), que também
fazem referência aos dilemas representados pelo advento das tecnologias
computadorizadas em suas relações com a “era da imprensa”. Seria impensável o
sucesso da Revolução Protestante sem a imprensa. Foi graças à tecnologia
desenvolvida por Gutenberg na produção da página impressa que os textos de
Lutero e de Calvino ganharam a Europa.
Neves (2007) explica que, como resultado das transformações ao longo dos
séculos e especialmente no século XIX, o mundo se tornava ainda mais complexo e
interdependente. Assim, no período entre 1860 e 1911, sobretudo na Europa e na
América do Norte, apareceram e floresceram os jornais diários, a primeira grande
mídia de massa, considerado por historiadores da mídia como sendo a era de ouro
dos jornais.
No Brasil, junto com os missionários americanos chegaram os jornais. Uma
das primeiras providências do missionário presbiteriano Ashbel G. Simonton foi
fundar, em 1865, o jornal semanal Imprensa Evangélica, e os metodistas, no final do
século, o Cathólico Metodista, que depois muda de nome para O Expositor Cristão.
A distribuição de livros entre os protestantes foi tão intensa que, no final do século
XIX, já circulavam no Brasil jornais dos presbiterianos, batistas, metodistas e de
outros grupos religiosos.

2.1.1 Da mídia radiofônica à televisiva

Conforme aponta Souza (2003), em 1884, o cientista alemão Hertz inventou o
rádio, permitindo a transmissão de sinais à distância sem suporte material (fios,
cabos), passando a ser uma mídia alternativa ao jornal e ao papel impresso em
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geral. Porém, como lembra Lúcia Santaella (2004), foi através do italiano Guilherme
Marconi que aperfeiçoou esta invenção e experiência que o rádio foi criado.
Marconi, apesar do Prêmio Nobel de 1906, teve o seu invento deixado de lado
durante algum tempo, pois a exploração comercial desse meio de comunicação se
daria apenas em 1920 pela primeira vez na Argentina, com fins de entretenimento.
Segundo Campos (2004), já na primeira transmissão radiofônica experimental
nos EUA a religião se fez presente. Em 24 de dezembro de 1906, um engenheiro
canadense, em Massachusetts, realizou uma emissão experimental transmitindo
mensagens religiosas que incluía um solo de violino da conhecida música de natal
“O Holy Night”, leituras de trechos do Evangelho de Lucas sobre o nascimento de
Jesus e execução de músicas de Handel (Largo).
No dia 31 de agosto de 1920, foi transmitido o primeiro noticiário na cidade de
Detroit, no estado de Michigan, EUA. “(...) Estava quebrado definitivamente o
monopólio dos jornais como canal de mídia de massa. A mídia deixava assim de ser
sinônimo de imprensa. Estava inaugurada a era da mídia eletrônica” (NEVES, 2007,
p.197). Nesta data aconteceu a estréia dos evangélicos, dois meses depois, quando
a Calvary Episcopal Church passou a transmitir seus serviços religiosos pela mesma
emissora, a KDKA, operada pela Westinghouse Electric. No ano seguinte, a National
Presbyterian Church de Washington colocou no ar a sua própria emissora de rádio.
(CAMPOS, 2004).
Já no Brasil, Campos (2004) relata que em São Paulo, desde 30/11/53 até o
final dos anos 70, o pastor presbiteriano rev. José Borges dos Santos Jr.
apresentava o programa Meditação Matinal. Isso era feito com apoio financeiro do
Banco Bradesco, cuja autoridade máxima na época era Amador Aguiar, um
paroquiano e amigo particular do rev. Borges. No início isso era feito através da
Rádio Tupi de São Paulo e o programa evangélico era colocado estrategicamente
antes do então campeão de audiência, O Matutino Tupi, dirigido por Corifeu de
Azevedo Marques. Posteriormente o programa passou a ser irradiado pela Rádio
Bandeirantes.
E no ano de 1926 foi oficializado pelos historiadores como a era do
descobrimento da TV. Contudo, não há um consenso quanto à sua paternidade.
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Porém, apenas após o fim da Segunda Guerra Mundial que efetivamente se
iniciou a era da TV. A partir daí ocorreu um crescimento exponencial do número de
aparelhos de TV, primeiro nos EUA, e a seguir em todo o planeta.
No Brasil, apenas na segunda metade da década de 50, a televisão
alcançava

uma

significativa

massa

popular

proporcionando

inúmeras

transformações econômicas, culturais e sociais.
Naquele momento, nos inserimos numa espécie de revolução tecnológica que
muito se distancia daquela marcada pela substituição na produção da força física do
homem pela energia das máquinas. O que assisti-se agora, segundo Souza (2003),
é uma revolução nas capacidades intelectuais do homem que são cada vez mais
ampliadas e inclusive sendo substituídas por autômatos, que eliminam com êxito
crescente o trabalho humano na produção e nos serviços. A TV definitivamente,
tornou-se o grande veículo de massa a fornecer informações para que as pessoas
passassem a participar desse nosso admirável mundo novo.
Segundo Fonseca (2003), o nascedouro da mídia evangélica deu‐se de forma
paralela à própria história da TV brasileira. Tal ideia é bem apresentada por Ortiz
(2001) em seus estudos sobre a evolução da sociedade brasileira e dos meios de
comunicação, nos quais, o autor assevera que, mesmo precária e muitas vezes
improvisadamente, a mídia que se formava fez parte do processo de modernização
do capitalismo e da indústria cultural brasileira e, assim como o rádio, desenvolveuse com o uso da publicidade. Essa idéia é compartilhada por Fonseca, que assinala
que a televisão também se expandiu pela intermediação do desenvolvimento da
máquina publicitária que, ao lado de inovações tecnológicas ‐ como o uso do video
tape ‐ deu condições para que a TV se estabelecesse.
A partir de reflexões de Ortiz (2001) e Fonseca (2003), observa-se que os
produtos televisivos elaborados pela mídia evangélica entraram em conformidade
ideológica com a indústria do entretenimento configurada pelo regime militar, que
permitia uma programação, qualquer que fosse, de forma alienante, de fácil
assimilação e que ecoasse as regras e condutas desejadas pelo sistema político.
Dentro de tais moldes, a programação evangélica ou religiosa seria
bem‐vinda, pois suas mensagens de moralismo, civismo e espiritualidade
respeitavam a cartilha ideológica em voga e não causavam perigo ao sistema.
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De acordo com Fonseca (2003), o primeiro programa evangélico na TV foi
apresentado pela igreja dos adventistas em 1962, na cidade do Rio de Janeiro. O
programa chamava‐se Fé para hoje, apresentado pelo pastor Alcides Campolongo e
mantido pela Igreja Adventista. De acordo com Campos (2004), uma outra
experiência foi levada a cabo pela Igreja Batista de Vila Mariana/SP, ainda na
década de 60 com programa Um Pouco de Sol que sobreviveu ao seu fundador, o
rev. Rubem Lopes. No Rio de Janeiro, Nilson Fanini, pastor batista, ascendeu nos
anos de 1970 com o programa “Reencontro” veiculado pela TV Educativa do Rio de
Janeiro, retransmitido em todo o País, com versão radiofônica.

2.1.2 Gênesis da internet

Segundo Souza (2003), a comunicação sempre em constante evolução, em
1969 conheceria sem dúvida uma de suas mais enfáticas criações, a internet;
quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, preocupado com a guerra
fria, a corrida armamentista e a necessidade de compartilhar de forma segura
informações sigilosas, criou uma rede eletrônica – A ARPANET.
Segundo Lévy (2005), foi na década de 1980 que a informática começou a
fundir-se com as telecomunicações, a editoração, o cinema e a televisão, e tornouse presente em atividades cotidianas das pessoas, tanto na vida profissional, quanto
na vida privada. Estes avanços possibilitaram interligar os computadores em rede.
Dessa forma, segundo Neves (2007), simultaneamente ao impulso que a
informática tomou nos anos 1990, juntou-se o progresso das aplicações em
telecomunicações que foram relocadas da Guerra Fria para as aplicações no
mercado corporativo civil. Da integração da informática com telecomunicações
apareceu essa ferramenta fantástica que passamos a chamar de Tecnologia da
Informação.
A entrada do Brasil na Internet é algo relativamente recente. Segundo
Jungblut (2002), oficialmente o Brasil passou a fazer parte desta rede em janeiro de
1989. Desde lá, quando a rede estava apenas disponível a algumas instituições de
pesquisa, o crescimento de usuários não parou de crescer num ritmo espantoso que
ultrapassa, em muito, o de qualquer outra tecnologia eletrônica de comunicação já
implantada no Brasil e no mundo.

35

No rastro do crescimento espantoso deste veículo de comunicação também
foram se diversificando as possibilidades de sua utilização. Hoje a Internet é, entre
outras coisas, um espaço livre para a manifestação de ideias, um espaço de lazer,
de sociabilidade, de compras, um espaço para pesquisar os mais diversos assuntos
possíveis. E um veículo de comunicação com este potencial não poderia ficar muito
tempo sem ser utilizado pelos evangélicos (JUNGBLUT, 2002). Diga-se de
passagem, tradicionalmente sempre tiveram por hábito buscar o uso eficiente de
todas as tecnologias possíveis para levar o Evangelho a toda parte.
Há, por parte de muitos grupos protestantes, uma já histórica avidez para com
o domínio e utilização de modernas tecnologias de comunicação para fins de
evangelização. Isso nos demonstra Jacques Gurtwirth em seu livro sobre o
televangelismo norte-americano (GURTWIRTH, 1998).
Assim, até mesmo as igrejas criam seus espaços virtuais e se marcam nesse
novo cenário. A internet criou uma sociedade virtual. Manter-se fora desse mundo é
quase não existir. Musso (2004) considera a internet um espaço social, que se
diversifica cada vez mais e se torna ainda mais amplo.
Castells (2006) aponta a internet como o tipo de comunicação local-global
mais livre que existe, levando à descentralização dos meios de comunicação. Dizard
(2000) sinaliza para a possibilidade de a internet criar uma sociedade fragmentada,
em que as pessoas estariam divididas em ilhas de informação. A internet
proporciona a possibilidade de formação de grupos de interesse. Normalmente, sites
temáticos atraem internautas com interesse em comum.
Musso (2004) considera a internet um novo espaço público. Há a liberdade de
opinar, votar, participar.
Já os antigos meios de comunicação estabelecem uma comunicação
unidirecional, em que os receptores estão isolados, não trocam informações entre si.
A internet reúne elementos próprios e, ao mesmo tempo, elementos de rádio,
televisão e jornal impresso. Enquanto o internauta lê uma notícia, ele tem a
possibilidade de ouvir música, assistir a vídeos, votar em enquetes.
Assim, a internet representa um período de mudanças na sociedade. A
religião encontrou nesse meio de comunicação um espaço para marcar sua
existência e acompanhar, até certo ponto, as mudanças sociais.
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2.2 Ciberespaço e Cibercultura

Influenciada sob o prisma tecnológico, transformações inimagináveis em
todos os campos em que vivemos, sejam: políticas, sociais, culturais, sociais, faznos com que enxerguemos a sociedade enquanto um processo complexo e sempre
inacabado entre formas e conteúdos.
Percebendo a rapidez com que os meios de comunicação desenvolviam
novas tecnologias, McLuhan (1999) elaborou a teoria da “aldeia global” antevendo
há mais de trinta anos um mundo novo totalmente interconectado e tomado pelas
mídias eletrônicas. As novas mídias aproximariam as pessoas de tal maneira que,
como em uma aldeia, todas poderiam conhecer-se e comunicar-se. Com o advento
da Internet, essa gigantesca rede mundial de computadores, confirmaram-se as
previsões de McLuhan. De acordo com Lévy (1999), ela criou um novo espaço para
o pensamento, para o conhecimento e para a comunicação. Esse espaço não existe
fisicamente, mas virtualmente – o ciberespaço.
Nesse local as distâncias se encurtaram e, pela evolução das comunicações,
o contato instantâneo com qualquer parte do mundo é realidade incontestável. Neste
sentido, que Castell (2003), compreende ser um novo espaço, uma dimensão da
sociedade em rede, onde os fluxos definem novas formas de relações sociais. As
práticas, atitudes, modos de pensar e valores, estão cada vez mais, sendo
condicionados por este novo espaço de comunicação, que surge da interconexão
mundial dos computadores, o ciberespaço (CASTELLS, 1999).
A Internet é um instrumento de desenvolvimento social permitindo partilha da
memória, percepção e imaginação. Isso resulta numa aprendizagem coletiva e troca
de conhecimentos entre grupos (LÉVY, 1999).
O mesmo autor (1999) explica que a cada minuto que passa, novas pessoas
acessam a Internet, novos computadores são interconectados, novas informações
são injetadas na Rede. Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna
universal e menos totalizável. Assim, pode-se dizer que o ciberespaço é universal
porque promove a interconexão generalizada, mas comporta a diversidade de
sentidos, dissolvendo a totalidade.
O ciberespaço é, então, um ambiente que permite inúmeras possibilidades do
mundo real. O mundo virtual caracteriza-se não propriamente pela representação,
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mas pela simulação. Esta simulação é na verdade, apenas uma das possibilidades
do exercício do real. Desse modo, podemos afirmar que o ciberespaço não está
desconectado da realidade (LÉVY, 1999).
Dentro deste contexto, em evolução constante, influenciada sob o prisma
tecnológico, dentre todas as transformações, destaca-se a cultural. Esta é a área
que mais evolui na sociedade contemporânea, influenciando, por conseguinte, a
ciência, a arte, a literatura, a música, o cinema, o comércio, os costumes etc.
Estamos imersos numa cibercultura, a cultura virtual. Segundo MATTOS, Matheus
Carvalho; SOUZA, Carlos Henrique Medeiros e MANHÃES, Fernanda Castro (2012,
p.183) “(...) cibercultura representa o conjunto de costumes, conhecimentos, efeitos
e impacto do avanço tecnológico em nossa vida cotidiana, do pessoal ao
profissional”.
É em meio ao ciberespaço que se produz a cibercultura, a nova cultura
proporcionada na Era Digital. Pierre Lévy (1999) afirma que esse neologismo
denomina o “(...) conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente
como crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p.17).
Pierre Lévy assim definirá cibercultura:

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço
social, que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre
relações institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a
reunião em torno de centros de interesses comuns, sobre o jogo,
sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem
cooperativa, sobre processos abertos de colaboração (LÉVY, 2000,
p.193).

Assim,

pode-se

dizer

que

cibercultura

é:

novas

possibilidades

de

experimentar o saber, uma nova forma de se relacionar e de se comunicar, uma
maneira dinâmica, criativa e de alto alcance para anunciar-comunicar a Boa Nova.
Todo contexto cultural influencia o ser humano, condicionando a sua forma de
ser, pensar e agir. Influencia, também, a fé e a vivência da religiosidade.
Segundo Rangel (2011):

A cultura cristã pode e deve adaptar-se à cibercultura (interculturarse), se deseja que a fé cristã seja verdadeiramente conhecida e
acolhida por qualquer integrante desta nova cultura. Assim como os
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apóstolos o fizeram para comunicar a Boa Nova para todo o ocidente
na Igreja nascente (p. 09).

2.3 As redes sociais digitais
Para a pesquisadora Raquel Recuero (2009), rede social é definida como um
conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições, ou grupos, os nós das
redes) e suas conexões (interações ou laços sociais). (RECUERO, 2009, p. 24).
Bolsoni (2010) relata que o termo, rede, foi instituído pelas ciências sociais,
redes como uma palavra designada à aplicação no estudo dos movimentos sociais,
conforme a teoria dos gráficos (grafos), estruturas em rede as quais possuem
grande quantidade de elementos e que tais elementos mantêm relações entre si.
Essas relações acontecem na dinâmica da rede, por meio de laços ou ligações entre
os atores e suas relações em meio a um ambiente (MARTINHO, 2003).
Watts (2009) enfoca que uma rede nada mais é do que um conjunto de
objetos conectados entre si de certo modo. Podem ser pessoas em uma rede de
amigos ou em uma grande empresa, roteadores na internet ou de neurônios
disparando em um cérebro. Todos esses sistemas, conforme o autor, são redes,
mas todos são completamente distintos uns dos outros.
Redes têm sido estudadas como objetos matemáticos, denominados grafos,
desde 1736, quando Leonard Euler entendeu que o problema de dar um passeio por
todas as sete pontes da cidade de Königsberg, sem cruzar a mesma ponte duas
vezes, podia ser formulado como um grafo, conforme a figura 01. (WATTS, 2009).
Eis a primeira tentativa de se representar as redes:

Figura 01- Grafo das Pontes de Königsberg
Fonte: Recuero (2009)
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Recuero (2009, p.24) detalha que uma rede social é definida como um
“conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições, ou grupos, os nós das
redes) e suas conexões (interações ou laços sociais)”.
O pesquisador Manuel Castells (1999) define redes sociais como “conjunto de
nós interconectados, como estruturas abertas que são capazes de “expandir de
forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da
rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação”.
(CASTELLS, 1999, p.498).
Nas relações sociais mantidas nessa estrutura organizacional, há uma
tendência dos indivíduos em reagruparem-se em torno de:

(...) identidades primárias: religiosas, étnicas, territoriais, nacionais.
(...) Enquanto isso, as redes globais de intercâmbios instrumentais,
conectam e desconectam indivíduos grupos, regiões e até países, de
acordo com sua pertinência na realização dos objetivos processados
na rede, em um fluxo contínuo de decisões estratégicas.
(CASTELLS, 1999, p.23).

Bolsoni (2010) diz que as interações em redes sociais no ciberespaço, podese destacar que as interações são laços, sejam estes fortes ou fracos, formando
agrupamentos sociais virtuais por afinidade ou não.
Lévy (1999) relata que:
Uma rede social virtual “é construída sobre afinidades de interesses,
de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de
cooperação ou troca, tudo isso independentemente das proximidades
geográficas e das filiações institucionais” (LÉVY 1999, p.127).

À primeira vista, as relações on-line parecem frias, impessoais; mas isso não
procede. As redes sociais virtuais, pelo contrário, são uma expressão de como é
possível criar laços virtuais frutíferos e de proximidade.
Assim, acredita-se que um dos resultados mais importantes desta tecnologia
foi a integração virtual, através das redes digitais. Bolsoni (apud Danah Boyd e
Nicole Ellison, 2007) relata que os seres humanos procuram interagir, e o advento
da internet acabou por conduzir a sociedade ao relacionamento no ciberespaço por
meio das redes sociais digitais.
Sites de redes sociais surgiram em 1997. Fenômeno mundial que atraem
milhares de novos usuários todos os dias. De acordo com Bolsoni (2010, p.72) (...) o
início das redes sociais digitais foi com a Sixdegress, primeira rede social que
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permitiu a criação de um perfil virtual, bem como a publicação e listagem de
contatos. O nome Sixdegress faz referência aos seis graus de amizade, um
conhecido conceito que fala que a cada seis pessoas que conhecemos, temos um
amigo em comum. Para Bolsoni (apud Boyd e Ellison, 2007), esse primeiro site
possibilitou aos seus utilizadores fazerem pesquisa em lista de amigos dos amigos,
criarem perfis pessoais e ao mesmo tempo visitarem os perfis de amigos.
Possibilitava que seus usuários, internautas se comunicassem, interagissem,
colaborassem, expressassem suas ideias, suas opiniões, criassem discussões dos
mais variados temas.
O propósito da rede social era exatamente de ampliar a rede de contatos,
através das amizades que os usuários possuíam. Após esse modelo de rede social,
várias outras semelhantes foram criadas. Dando destaque ao Facebook que
atualmente lidera o ranking de redes sociais no Brasil.
O Facebook foi lançado em 04 de fevereiro de 2004 e hoje é dos sistemas
com maior base de usuários no mundo (RECUERO, 2009). A ideia dos jovens
criadores era criar um website de relacionamento onde a experiência social dos
colegas universitários acontecesse online. Compartilhar fotos, dizer o que achou da
última festa, convidar alguém para sair, ter um espaço virtual para interagir com os
amigos, conhecer novas pessoas. Este era basicamente o Facebook. Na página
oficial, a rede é apresentada como um espaço que "ajuda as pessoas a se
comunicarem com mais eficiência aos seus amigos, familiares e colegas de
trabalho”.
Em 2006 com a abertura da rede social a todos os internautas o Facebook
experimenta um período de expansão, duplicando o número de utilizadores
registrados.
Rapidamente o Facebook virou febre entre os jovens de todo o mundo.
Passou a receber investimentos bilionários, seu layout foi repaginado e novos
aplicativos foram sendo incorporados à rede. Tornou-se uma grande empresa,
atualmente sediada em Palo Alto, na Califórnia. Aos poucos, a página de
relacionamentos tornou-se uma vitrine mundial, e a rede de amigos, um espaço que
despertou o interesse de anunciantes.
Como é apresentado em seu site oficial, o Facebook hoje "é um pedaço da
vida de milhões de pessoas que vivem em todas as partes do mundo”.
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Assim, Lévy (2005) nos diz que uma das grandes características do processo
de virtualização que ocorre em diversos campos é o de desterritorializar o momento
presente, de trazer uma unidade de tempo sem uma unidade de lugar. É nesse
espaço, nas redes digitais sociais, que surgem novas formas de sociabilidade,
campo fértil para a evangelização.

42

3 JUVENTUDE E RELIGIÃO

Nesta parte analisa-se a relação religião e juventude para a compreensão do
mundo sagrado dos jovens no processo da comunicação para uma possível
evangelização.
Inicia-se com uma discussão acerca do referencial teórico que possibilitou a
construção da noção de juventude utilizada em sua realidade social. Uma análise
aprofundada demandaria uma discussão das inúmeras definições existentes de
juventude, retomando a literatura existente sobre os temas jovens, juventude,
subculturas e subjetividades juvenis na sociedade contemporânea. Não cabe aqui
traçar um panorama de análise em profundidade, no entanto, há a pretensão de
levantar alguns pontos que possam ajudar na compreensão da relação entre
juventude e religião.
Dessa maneira, apresenta-se a compreensão da noção de jovens, e em
seguida uma discussão acerca do conceito de religião.
Em seguida, discute-se a ideologia para a compreensão da formação da
identidade evangélica-juvenil.

3.1 Juventude sob a perspectiva sociocultural

Goulart (2010) diz que juventude é um termo repleto de peso, geralmente
carregados de indignações ou esperanças entusiasmadas. Podendo abordar o tema
segundo diversos ângulos; onde cada disciplina acadêmica faz um recorte
ressaltando-se dimensões distintas.
Uma análise aprofundada demandaria uma discussão das inúmeras
definições existentes de juventude, retomando a literatura existente sobre os temas
jovens,

juventude,

subculturas

e

subjetividades

juvenis

na

sociedade

contemporânea. Seria necessário destacar as especificidades contemporâneas
dessas categorias e como elas foram historicamente construídas. Porém, não cabe
aqui traçar um panorama de análise em profundidade, no entanto, há a pretensão de
levantar alguns pontos que possam ajudar na compreensão da relação entre
juventude e religião.
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Neste estudo os jovens são abordados como uma categoria social. De acordo
com a definição de Groppo,
(...) a juventude é uma concepção, representação ou criação
simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos
tidos como jovens, para significar uma série de componentes e
atitudes a ela atribuídos (GROPPO, 2000, p. 08).

Safioti (2009, p. 37) diz que “(...)a noção de juventude é definida a partir do
critério etário, não relativista, e do critério sociocultural, relativista, havendo, dessa
forma, uma dupla relação no conceito que significa a transição e ao mesmo tempo o
elo de uma condição etária para outra, isto é, da vida juvenil para a fase adulta”.
Para a professora Foracchi (1972, p. 302), “juventude é, ao mesmo tempo,
uma fase da vida, uma força social renovadora e um estilo de existência”, sendo que
cada sociedade constitui o jovem à sua própria imagem.
Neste sentido, Groppo (2000, p. 18) defende que a própria “criação das
juventudes é um dos fundamentos da modernidade”. Nesta afirmação o autor
também defende a ideia de que não podemos trabalhar com um único conceito de
juventude, mas com o termo juventudes para compreender uma multiplicidade de
condições juvenis presentes na sociedade brasileira. Há uma pluralidade de
juventudes definidas a partir de grupos sociais concretos que possuem um recorte
sociocultural de classe social, estrato, etnia, religião, gênero, região, mundo urbano
e rural. Novaes (2005) afirma que, várias juventudes convivem em um mesmo tempo
e espaço social, havendo também diferenças entre os jovens que vivem em uma
mesma sociedade, como no caso da juventude brasileira.
Para Mannheim (1975), o fato relevante é que a juventude chega aos conflitos
de nossa sociedade moderna vinda de fora. E é este fato que faz da juventude o
pioneiro predestinado de qualquer mudança da sociedade. Por esse motivo a
juventude se torna apta a simpatizar com movimentos políticos, sociais, culturais e
religiosos que estão insatisfeitos ou questionam o estado de coisas existentes.
O significado da juventude na sociedade moderna de acordo com Sofiati
(2010) muda conforme o contexto histórico, pois sua formação é definida e
concretizada a partir daquilo que se espera dessa categoria social. “A juventude
pertence aos recursos latentes de que toda sociedade dispõe e de cuja mobilização
depende sua vitalidade” (MANNHEIM, 1967, p. 49).
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Dessa forma, as sociedades dinâmicas utilizam as potencialidades da
juventude para produzir transformações.

3.2 Religião no contexto das relações sociais

Em relação à construção dos elementos teóricos para análise da religião no
Brasil, inicia-se com a apresentação dos principais conceitos de Weber.
A obra de Weber fornece o eixo teórico para análise das relações sociais
internas, sendo, portanto, utilizado no plano micro das relações e das ações dos
indivíduos nas igrejas, em seu contexto histórico e cultural. Dessa forma, o conceito
de religião é entendido aqui na perspectiva weberiana, cujo método, na interpretação
de Ringer (2004), promove a unificação das ciências culturais e sociais.
Assim, de acordo com Sofiati (2009) tomando por base Max Weber busca-se
uma pesquisa para construir e estruturar uma noção de religião. Dessa forma, faz-se
necessário explicar que nosso objeto não foca a instituição evangélica, mas a ação
religiosa dos jovens batistas.
O roteiro weberiano para análise parte da definição dos conceitos
sociológicos fundamentais na análise social, definindo de imediato o significado e a
tarefa da sociologia: “uma ciência que pretende compreender interpretativamente a
ação social e assim explicá-la causalmente em seu curso e em seus efeitos”. A ação
social, “se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso”
(WEBER, 2004, p. 03). Trata-se de uma abordagem sociológica compreensiva e
racionalista que busca interpretar o sentido da ação social na realidade por meio da
construção de um tipo puro conceitualmente, o tipo ideal. O tipo ideal é central na
análise de Weber pelo fato de ser um instrumento que busca procurar regras gerais
dos acontecimentos humanos.
Weber desenvolve sua análise de forma a comparar diferentes processos
para compreender o “motivo” ou “impulso” de determinada ação social. A
comparação pode ser feita entre processos diversos ou por meio daquilo que ele
chama de “experiência ideal, ou seja, a eliminação imaginada de certos
componentes da cadeia de motivos e a construção do desenvolvimento então
provável da ação, para alcançar uma imputação causal” (WEBER, 2004, p. 7).
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É importante frisar que Weber pensa a sociedade a partir do individuo, da
ação de um ou mais indivíduos. “A ação como orientação compreensível pelo
sentido do próprio comportamento sempre existe para nós unicamente na forma de
comportamento de um ou vários indivíduos” (WEBER, 2004, p. 8). Significa que as
ações dos indivíduos estão sempre orientadas por um sentido, sendo a tarefa da
sociologia a compreensão dos motivos e impulsos que regem esse determinado
sentido da ação social. Esse processo interpretativo tem na história o seu principal
referencial, já que o autor em questão analisa a ação social inserida em um bloco
histórico definido, acompanhando a sequencia dos fatos no interior desse processo.
Neste sentido, a ação social pode ser determinada de quatro maneiras:

1) de modo racional referente a fins: por expectativas quanto ao
comportamento de objetos do mundo externo e de outras pessoas,
utilizando essas expectativas como ‘condições’ ou ‘meios’ para
alcançar fins próprios, ponderados e perseguidos racionalmente, com
sucesso; 2) de modo racional referente a valores: pela crença
consciente no valor - ético, estético, religioso ou qualquer que seja
sua interpretação - absoluto e inerente a determinado
comportamento como tal, independente do resultado; 3) de modo
afetivo, especialmente emocional: por afetos ou estados emocionais
atuais; 4) de modo tradicional: por costume arraigado (WEBER,
2004, p. 15).

Por isso, a ação religiosa - considerando especificamente o caso dos jovens
evangélicos batistas em Tombos/MG - pode ser classificada como uma ação
racional que, ao mesmo tempo, referencia-se a fins e a valores. Isso pelo fato de
que o agente religioso age a partir de suas convicções, sendo uma ação que segue
um mandamento no qual acredita. Entretanto, essa ação é racional com relação a
fins no que diz respeito aos meios utilizados para alcançar determinado objetivo.
As ações sociais coletivizadas geram relações sociais que consistem em
“formações sociais” específicas orientadas por um determinado sentido como, por
exemplo, evangelização pelos jovens da Igreja Batista em Tombos/MG.
Toda ação, especialmente a ação social e, por sua vez,
particularmente a relação social pode ser orientada, pelo lado dos
participantes, pela representação da existência de uma ordem
legítima. À probabilidade de que isto ocorra de fato chamamos
‘vigência’ da ordem em questão (WEBER, 2004 p. 19).
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No caso da Igreja, a vigência da ordem é estabelecida por mandamentos cuja
violação é abominada, causando um sentimento coletivo de um sentido de dever a
ser cumprido obrigatoriamente. Essa perspectiva é observada na pesquisa realizada
com os jovens e é descrita no capítulo 5.
Segundo Weber a legitimidade da ordem religiosa é garantida “pela crença de
que de sua observância depende a obtenção de bens de salvação” (WEBER, 2004,
p. 21). Assim, o agente religioso legitima a vigência da Igreja por conta da crença
racional naquilo que reconhece como absolutamente válido. Essa relação social que
se define como Igreja pode ser classificada como uma “relação comunitária”, pois
“repousa no sentimento subjetivo dos participantes de pertencer (afetiva ou
tradicionalmente) ao mesmo grupo” (WEBER, 2004, p. 25).
Apesar de toda tipologia apresentada acima, não é possível encontrar, em
Weber, uma definição de religião propriamente dita. Isso pelo fato da ação religiosa
estar “orientada para este mundo”, sendo que o objetivo é compreender o sentido
dessa ação específica na sociedade. Portanto, o objeto em questão diz respeito à
ação comunitária religiosa e seu sentido no mundo. Por esse motivo, faz-se
necessário o acompanhamento desse fenômeno numa realidade social, numa
determinada realidade concreta. Por exemplo, o caso observado nesse estudo é a
evangelização realizada pelos jovens e o foco é a rede social digital, Facebook, com
atenção predominante para os jovens batistas de Tombos/MG.
Diante do cenário apresentado por Weber, este estudo busca compreender “o
efetivo alcance da significação que os conteúdos de consciência religiosos tiveram
para a conduta de vida” dos jovens que são membros da igreja, especificamente que
utilizam do ambiente do Facebook com fim de comunicar sua fé.
Assim, diante do que já foi apresentado, pode-se afirmar que em Weber
(2004), a proposta religiosa tem em seu domínio a regulação da ação entre os
poderes sobrenaturais (almas, deuses e demônios), sendo que os elementos
específicos do serviço divino são de origem mágica. Cabe à religião definir o
“comportamento correto” do fiel perante a sociedade e à própria Igreja. Ele
compreende que a tarefa da religião é resolver as necessidades objetivas do fiel no
mundo circundante. Assim, a atitude do indivíduo se torna previsível na medida em
que se vincula a um “cosmos de deveres” ditados pela religião.
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Weber ainda classifica esse tipo de relação social designando-a de “fechada
para fora”. A Igreja, e os jovens batistas se encaixam na definição, é “fechada para
fora” na medida em que busca a conversão de novos fiéis, praticando o proselitismo,
mas impondo certas regras e doutrinas para a permanência em seu interior.
Dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem
de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis;
disciplina é a probabilidade de encontrar obediência pronta,
automática e esquemática a uma ordem, entre uma pluralidade
indicável de pessoas, em virtude de atividades treinadas (WEBER,
2004, 33).

Nesse processo, elabora-se uma ética religiosa que apresenta “agora a
observância da lei religiosa como meio específico de conquistar a benevolência do
deus”. Portadora de um caráter “racional-ético” e ao mesmo tempo “cósmico”, a ética
religiosa é o código que garante a regularidade e o ordenamento dos
acontecimentos universais.
A noção de pecado é a principal novidade no surgimento da ética religiosa e o
centro da ação religiosa no interior das comunidades de fé, isto é, da igreja. Ao
desvincular o poder do deus da situação do fiel na terra, esse novo código consolida
a ideia da necessidade dos seres terrestres em se vincularem à leis, regras e
dogmas estabelecidos a partir e pelos seres suprassensíveis. Os indivíduos devem
agora buscar a “piedade de deus” para alcançar a salvação. Foram verificados
através da observação deste estudo alguns exemplos de como esse processo se
desenvolve na realidade dos jovens evangélicos de Tombos/MG.
Portanto, a figura do líder religioso é fundamental para a consolidação do
empreendimento de fé.
O sacerdote [...] sistematiza o conteúdo da profecia ou das tradições
sagradas no sentido da estruturação racional-casuística e da
adaptação aos costumes mentais e de vida de sua própria camada e
dos leigos por ele dominados (WEBER, 2004, p. 315).

Ele é o agente que possibilita a rotinização da doutrina, desenvolvendo uma
estrutura que abarca, redimensiona e racionaliza o conteúdo totalizante presente na
mensagem do profeta, ou seja, no enfoque desta pesquisa, comunicar sua crença.
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Nesse sentido, a religião exerce influência decisiva sobre a sociedade ao
manter um exército de fiéis aptos a cumprirem as orientações dadas pelo líder
religioso.
Diante do cenário apresentado por Weber, este estudo busca compreender o
efetivo alcance da significação que os conteúdos de consciência religiosos tiveram
para a conduta de vida especificamente dos jovens da Igreja Batista em
Tombos/MG.

3.3 Ideologia e a construção da identidade evangélica-juvenil

De acordo com Goulart (2010), observa-se que em nosso cotidiano e nas
pesquisas acadêmicas demonstra que a religião está presente tanto na esfera
pública quanto na particularidade das pessoas que buscam de um sentido religioso
fora, à margem ou dentro de sua religião de origem.
Segundo Sofiati (2009) os jovens da atualidade mantêm as principais
características dos jovens dos anos 1990. A novidade está na crescente adesão aos
movimentos religiosos, principalmente às igrejas e correntes do pentecostalismo
católico e evangélico. A religião se consolidou como uma das principais formas de
organização grupal da juventude nos tempos atuais.
Como aparato para à compreensão da dinâmica identitária dos jovens
inseridos em instituições religiosas, a autora Abramo (1994) fornece elementos
necessários para uma abordagem que considere os diversos fatores socioculturais
ao fazer uma avaliação acerca de juventude e identidade no Brasil.
Os grupos com os quais os jovens se identificam sofrem quase
sempre interpretações que seguem no sentido de classificá-los como
´modismos` impostos pela indústria cultural, ou como expressão de
um protesto cético, de jovens ´desencantados` com as questões e os
rumos da sociedade (ABRAMO, 1994, p. 12).

Ainda segundo a autora, a religião está presente na vida da juventude
brasileira formando um mosaico juntamente com outras dessas manifestações
atuais e recortes como classe, gênero, raça, local de moradia, opção sexual, gosto
musical, entre outros.
Neste contexto, Goulart (2010) relata que na pesquisa realizada em 2004,
“Perfil da juventude brasileira” por iniciativa Projeto Juventude/Instituto Cidanania
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com parceria do Instituto de Hospitalidade e do Sebrae, foram ouvidos 3.501 jovens
até 24 anos de lugares e rendas diversificados, alguns dados apresentados são
salientes. Apenas 1% dos jovens entrevistados se declara ateu e a religião ocupou
grande espaço entre os assuntos que tais jovens gostariam de discutir com os pais,
com amigos e com a sociedade no geral. Quando perguntados sobre participação
em associações e entidades, o termo grupo de jovens (grupo religioso) se destacou,
além da opção ir à missa/culto aos fins de semana aparecer como alternativa de
lazer.
Para Teixeira (2007), a fase da juventude é tratada idealmente, como o tempo
que se completa a formação física, intelectual, psíquica, social e cultural e que
estabelece uma passagem da dependência para a autonomia, em relação à família.
É marcada por processos de definições e de inserção social, pelas afirmações que
definem a identidade na esfera pessoal e social, exigindo experimentação de
diversas esferas da vida. “Essa condição juvenil não é homogênea, pode estar
condicionada pelas desigualdades sociais, culturais, locais de moradia e região do
país” (TEIXEIRA, 2007, p.11).
Segundo Santos (2005), um estudo realizado por Hackmann em 2000, com
jovens estudantes universitários indicou uma certa sensibilidade dos jovens para
com a dimensão religiosa. Como relatado, estudo realizado por Novaes (2005) ficou
evidenciado que o ato de ir ao culto tomou posição privilegiada no lazer dos jovens
pesquisados. Ou seja, o jovem está sim usando seu tempo para compromissos no
âmbito da religião.
Dentro deste contexto, como ressalta Santos (apud Novaes, 2005), a busca
da fé, um dos ingredientes para a agregação social, é elemento constituinte da
identidade juvenil.
Nesse cenário de discussão acerca da identificação religiosa, dizer que a
religião é ponto que tende a se tornar modo de vida, costumes cotidianos se torna
necessário.
De acordo com Goulart (2008), uma vez que a identidade é construída, a
religião pode ser vista como forma de se construir uma identidade. A procura por se
ter qualidade de vida emocional, faz com que se procure na religião regras de
comportamento e de apoio, ou seja, objetiva-se se tornar uma pessoa que se
identifica com características comuns específicas.
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Para Bourdieu (1983), a religião induz o indivíduo a pensar de uma forma
específica.
Goulart (2010) considera que:
Apesar de se entender que a religiosidade está ligada à essência da
espiritualidade do indivíduo, no caso o jovem, isto não nos obriga a
resumir a complexidade das experiências culturais religiosas em um
mesmo quadro. Devem ser considerados elementos simbólicos que
induzem um processo de identificação diante das opções culturais
oferecidas pela comunidade, família e a própria religião que
conduzem a diferentes cenários do ponto de vista do comportamento
desses jovens que dispensam tempo ao ato religioso (p. 65).

Nesta construção da identificação e o discurso religioso observado, Brandão
(1988), já apontava que ser “salvo” pela crença evangélica significa modificar não
somente um receituário de crenças e atitudes de culto, mas toda uma identidade da
pessoa convertida. A vida pessoal deve estar condizente com o que é estabelecido
como conduta bíblica.
Reginaldo Prandi, na Conferência Inaugural das XIV Jornadas Sobre
Alternativas Religiosas na América Latina, realizada em Buenos Aires, discutia se,
seguindo a lógica do crescente número de evangélicos no Brasil, o Brasil deixaria de
ser culturalmente católica – como ainda é, a exemplo dos nomes de ruas, cidades e
estabelecimentos comerciais, além de festas típicas dedicadas aos santos – para se
tornar culturalmente evangélica, o que ele chamou de evangelização da cultura.
Porém, destacou que existe uma cultura de jovens evangélicos especificamente.
Segundo ele,
(...) um garoto evangélico pode se integrar com outros jovens do
mundo todo pela internet, assim como qualquer outro jovem faria,
porém, riscará de seu horizonte muito do que diz respeito ao sexo e
às drogas, que geralmente lhes são interditos, e sua experiência
musical estará restrito à música evangélica, pela qual os jovens não
evangélicos do mundo não estarão minimamente interessados. Esse
jovem evangélico não participará, por causa dos limites estéticos e
comportamentais impostos por sua religião, de um grupo maior do
que aquele limitado pela sua própria igreja. Ele estará fora de uma
cultura mundial de jovens, mesmo usando jeans, calçando tênis e
comendo Big Mac. Sua religião é, nesse sentido, restritiva,
excludente (PRANDI, 1996, p. 72).

É possível que haja diversas justificativas para a escolha dos jovens em
relação à religião. Devemos considerar família, motivos pessoais, influência de
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amigos, influência de agentes religiosos, entre outras. Isto é, a juventude está cada
vez mais fazendo suas escolhas em um campo mais competitivo e plural.
Percebe-se que há ainda muito que se buscar entender sobre a opção e
motivações dos jovens em suas escolhas religiosas.
Assim, se coloca o desafio de compreender o quanto, como e quando o
pertencimento e as identidades religiosas influenciam opiniões, percepções e
práticas sociais dos jovens dessa geração.
Faz-se necessário discutir neste momento a definição do conceito de
ideologia.
O conceito da palavra ideologia começou com Destutt De Tracy (1754-1836)
para estudar cientificamente as ideias. Esse autor afirmava que a ideia resultava da
interação entre o indivíduo e a sociedade (LÖWY, 2000c). Nesse contexto, ideologia
passaria, então, para o estudo sistemático e positivo das ideias. De Tracy quis que
não fosse somente um termo para denominar um estudo, mas que ampliasse sua
significação.
Segundo Borges (2010) depois disso, outros pensadores também redefiniram
o significado de ideologia; alguns mantiveram a concepção de Marx, outros
passaram a tratá-la como ‘visão de mundo’ – concepção neutra – Lênin, e outros
desenvolveram análises sobre o conceito – Mannhein, Althusser, dentre outros.
Para nossa investigação, utilizaremos o conceito de ideologia apresentado
por Volshinov, baseado nos estudos de M. Bakhtin, em A filosofia da linguagem
(1981). Bakhtin tem como base os pensamentos de Marx: “Para começar, as bases
de uma teoria marxista da criação ideológica – as dos estudos sobre conhecimento
científico, a literatura, a religião, a moral etc. – estão estreitamente aos problemas da
filosofia da linguagem.” (BAKHTIN, 1981, p. 31).
A ideologia não é algo material, faz parte do social e está no homem e em sua
maneira de se comportar diante do mundo, por isso, muitas vezes, há divergências
de pensamentos, pois cada grupo social tem arraigada em si uma ideologia há muito
existente e defendida através dos antepassados, sendo modificada sempre que há
algum conflito.
Mas para a ideologia se manifestar, é preciso um meio, ou canal, algo que a
viabilize: “Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) [...],
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ele também reflete e refrata uma outra realidade que lhe é exterior.” (BAKHTIN,
1981, p. 31).
Nos estudos linguísticos apresentados por Saussure, o signo é a parte
material da palavra e o significante é o aspecto imaterial, o significado. Na ideologia,
tudo que é signo existe um significado: “Tudo que é ideológico possui um significado
e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é
um signo. Sem signos não existe ideologia.” (BAKHTIN, 1981, p. 31).
Sendo assim, segundo Borges (2010) a palavra em si se torna algo de
máxima importância e relevância para a ideologia, pois ela agrega um significado; e
este significado a absorve de maneira que ela não permita outra valia.
Assim, a autora declara que pode-se usar das palavras para criar um efeito de
sentido para formar uma ideologia latente que existe inconscientemente no
indivíduo, partindo daí uma forma de expressão para o convencimento do outro a
partilhar de outra ideologia. As mudanças e transformações, que sofrem a sociedade
diante de fatos novos ou produtos ideológicos novos, cabem a cada sujeito, que com
sua consciência decidirá o que fazer. Segundo Bakhtin (1981, p. 41), “as palavras
são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos (...) É, portanto, claro que a
palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais”.
Para Bakhtin (1981), a fala, a comunicação, é impulsionadora das
modificações linguísticas, e a palavra é usada para mostrar os valores contraditórios
dela própria, dependendo da forma em que seu usuário a quer mostrar. A ideologia
é marcada no discurso do indivíduo e nele, e este a deixa transparecer, por meio da
língua, a sua ideologia. O discurso (fala, escrita etc.) depende de onde o indivíduo
está, ou seja, o lugar que ocupa e o tempo em que vive. É, pois, o tempo-espaço
que ocupa que vai modelar o seu dizer, o seu discurso.
Borges (2010) diz que o discurso é a parte mais importante da ideologia, e a
partir dele, a ideologia é dominante ou não, pode modificar-se ou não. Com ela,
afloram-se as diferenças de pensamento e posição diante de algum fato ou tema
específico, pois o discurso é social, é humano; e a ideologia, inerente ao discurso.
De acordo com Coward e Ellis (1977, p. 67 apud HUTCHEON, 2002, p. 227),
“a ideologia constrói e é construída pelo modo que vivemos nosso papel na
totalidade social”.
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Sobre a questão da formação da identidade, desde o tempo antigo, há
indagações sobre o EU. Estar inserido em um determinado grupo social pode estar
de acordo com sua ideologia e, com seus paradigmas, construir, assim, uma
identidade social.
Borges (2010) relata que a construção da identidade está intimamente ligada
à relação com o OUTRO. Temos o outro como espelho para a tomada de atitudes e
decisões. Esse círculo começa logo na primeira infância, onde temos os pais; na
adolescência quando fazemos parte de um grupo de amigos; na faculdade, no
trabalho, na vida adulta, sempre estamos dentro de uma situação onde podemos
nos adaptar, dependendo de nossos espelhos.
Dentro deste contexto, segundo Weber (2004), a inserção de jovens na
prática religiosa evangélica pode ser demarcado por determinadas relações de
poder que tornam esses personagens mais sensíveis ao discurso religioso.
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4 (CIBER) EVANGELIZAÇÃO DOS NATIVOS DIGITAIS

Nas partes anteriores relata-se o desenvolvimento do protestantismo no
Brasil. Observa-se na segunda parte, a relevância dos meios comunicacionais para
os evangélicos, em seguida, discute-se a relação dos jovens e religião. Nesta parte
do trabalho, define-se o comportamento dos jovens do ciberespaço, os nativos
digitais, relacionando ao processo da comunicação evangelizadora.

4.1 Nativos e imigrantes digitais
Conforme Silva, A (2011, p. 39), “a nova geração que o Evangelho deseja
atingir são os nativos digitais, também chamada Geração Y ou Geração Net”. E para
que isso ocorra é preciso conhecê-los. Então, serão descritas as principais
características da geração que chegou num mundo já transformado pelas
tecnologias digitais.
De acordo com Silva, C (2011, p. 59) “o termo Nativos Digitais e Imigrantes
Digitais surgiu em 2001, pelo educador nova-iorquino Marc Prensky, especialista em
tecnologia e educação”. Segundo a autora (2011)
(...) e imprimiu uma nova separação entre duas gerações com
diferenças culturais: a geração dos Imigrantes Digitais, formada pelos
indivíduos que nasceram antes da potencialização das NTICS e da
Internet, em uma época em que a pesquisa era feita em bibliotecas,
enciclopédias, e não em sites de busca como o Google e a segunda,
os Nativos Digitais, formada pelos que não conseguem imaginar o
mundo sem ela, e que quando vieram ao mundo, tecnologias como o
computador, celular e Internet já faziam parte da realidade global
(SILVA, C. 2011, p. 59).

Prensky (2001) explica que os alunos desta época, desde o período maternal
até a faculdade, representam as primeiras gerações que cresceram com as NTICS –
Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, cresceram cercados e usando
computadores, vídeo games, tocadores de música digitais, câmeras de vídeo,
telefones celulares, e todos os outros brinquedos e ferramentas disponíveis nesta
era tecnológica e digital. Estes são, portanto, “falantes nativos” da linguagem digital
dos computadores, vídeo games e internet.
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Os indivíduos de gerações anteriores a essa, ganham o nome de Imigrantes
por aprenderem, como todos imigrantes, alguns mais do que os outros, a se
adaptarem ao ambiente. No entanto, eles sempre mantêm, em certo grau, seu
“sotaque”, que é sua ligação com o passado, foram “socializados” de forma diferente
dos mais jovens e estão em um processo de aprendizagem de uma nova linguagem.
“E uma língua aprendida posteriormente na vida, os cientistas nos dizem, vai para
uma parte diferente do cérebro” (PRENSKY, 2001, p.2).
Como público alvo da nossa pesquisa são os jovens de 15 a 24 anos,
portanto, os considerados nativos digitais por terem nascido depois dos anos 90,
daremos maior destaque a estes.
Oliveira (2010) diz que as principais características da geração que chegou
num mundo já transformado pelas tecnologias digitais, a qual ele se refere como
Geração
ansiedade,

Y

é:

questionamento,

impaciência,

individualismo,

criatividade,

viver

com

informalidade,
intensidade

flexibilidade,
o

presente,

transitoriedade e ambiguidade nas decisões, medo, insegurança, necessidade de
reconhecimento

-

essas

são

palavras

que

definem

o

comportamento

e

temperamento da Geração Y. O autor ainda relata, que apesar desta geração adotar
a individualidade como forma de expressão, ela busca intensamente ampliar sua
rede de relacionamentos.

Um paradoxo criado por toda essa ampla tecnologia foi que, ao
privilegiar a ação individual e não a coletiva, os jovens Y
desenvolveram uma necessidade de compartilhar parte de sua vida
por meio das redes sociais. A Geração Y é a mais conectada da
história da humanidade e sabe usufruir de toda a tecnologia para
obter relacionamentos mais numerosos e intensos. O mundo para
esses jovens é muito menor (OLIVEIRA, 2010, p. 68).
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Figura 02- Comunicação evangelizadora.
Fonte: Facebook

De acordo com Silva, A (2011) numa entrevista com Suzana Gib Azevedo,
Bacharel em Psicologia, Mestra em Comunicação Social e Professora da Faculdade
de Comunicação Social da PUCRS, explica que a geração é composta por jovens
articulados que ficam horas navegando, encontrando resposta para suas dúvidas,
buscando novidades do local e do global. “Exigentes e inconformados”, definiu a
psicóloga. Possuem muita informação, mas não conseguem aprofundar a maioria.
Acabam se isolando numa sala com a máquina e preferem, muitas vezes, se
relacionar com as pessoas através desta. “Dizem ter amigos íntimos no Japão ou
outros lugares, contam suas dificuldades e aquisições para indivíduos que nunca
viram”.
Oliveira (2010) colocou a “informação” como característica do cotidiano dessa
juventude. Ele discorreu que a Geração Net, expressão que adota para os nativos
digitais, recebe um número muito maior de dados do que as gerações anteriores,
porém ainda não sabe lidar com toda informação de forma produtiva. O autor
chamou atenção ao fato de que os jovens atuais não apenas recebem muita
informação, como também são capazes de absorvê-las melhor do que seus pais.
Azevedo (2010) apontou que uma das principais diferenças da Geração Y
para a anterior é o relacionamento interpessoal. As gerações anteriores são voltadas
mais para a comunicação face a face, cultivam relações mais duradouras, valorizam
o que é concreto, utilizam o virtual como um complemento, enquanto que, na
geração de nativos, a relação virtual é supervalorizada, apesar de não ser a única,
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pois fazem outros tipos de relacionamento. “Mas o meio principal dos jovens é a
internet, é o virtual, tudo aquilo que pode vir de uma forma não necessariamente
concreta”, opinou Azevedo (2010).
Após a análise de alguns dos principais aspectos que envolvem os nativos
digitais, analisa-se agora em relação o processo de comunicação no meio religioso.

4.1.1 A relação dos nativos digitais no processo da comunicação evangelizadora

Em relação à fé, Azevedo (2010) acredita que haja um ecletismo maior do
que antes para os imigrantes digitais.

Os pais dos nativos já tinham a opção de ter religião, mas não serem
praticantes. As relações mudam por causa do estilo de vida, por
terem mais alternativas e porque as pessoas estão ficando mais
críticas e informadas”, argumentou a psicóloga.

O que Azevedo (2010) chama de ecletismo, Gonçalves (2010) denomina
relativismo.

A vida self-service cada vez mais contagia os diferentes grupos e
gostos. É um sistema fantástico que se alastra para diversos
seguimentos: de sorveteria a postos de gasolina, passando até por
roleta de ônibus. Todos estão aderindo ao autosserviço,
possibilitando que cada um escolha o que quer, a quantidade e a
maneira como quer. Consequentemente, Deus não poderia ficar de
fora dessa era self-service (GONÇALVES, 2010, p.17).

O autor assim expõe seus próprios anseios que acredita serem comuns a
todos os nativos digitais:
Queremos apenas ter uma vida com sentido. [...] Queremos
conhecer e entender. Isso não é “rebeldia”, é busca pela verdade,
pelo conhecimento que nos leva mais próximos de nós mesmos e de
Deus! É evangélico! Veja Jesus: Ele nunca dá uma resposta vazia a
uma pergunta, sempre dá a conhecer a verdade. [...] Não queremos
ser tratados como números [...]. Somos gente! [...] Esse desejo é
Geração Y. Isso também é evangélico! [...] Não queremos perder
tempo, nem bytes! [...] Quem me mostrará por onde seguir? Esse é o
clamor dessa geração!
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Para Gonçalves (2011), mais do que nunca o jovem está em busca do Bom
Pastor, quer conhecer e levar a verdade.

Figura 03- Comunicação evangelizadora.
Fonte: Facebook

Dentro deste contexto, temos o cenário de um jovem participativo, tanto na
escala social, como na religiosa.
Outro aspecto que já foi levado em conta, é que estes jovens desenvolveram
muitas habilidades de conexões e relacionamentos baseados nos estilos de redes
sociais.
E a própria Igreja se mostra preocupada com esses e outros meios de
comunicação social, e como eles podem ser fontes de evangelização.
Spadaro (2012) traz uma nova perspectiva para o que tendenciamos chamar
de “novos meios de evangelização”:
A Igreja está naturalmente presente onde o homem desenvolve sua
capacidade de conhecimento e de relações; desde sempre ela
possui no anúncio de uma mensagem e nas relações de comunhão
os dois pilares fundamentais da existência. Eis por que a rede e a
Igreja são duas realidades ‘desde sempre’ destinadas a se encontrar.
Logo, o desafio não deve ser de que forma ‘usar’ bem a rede, como
geralmente se acredita, mas como ‘viver’ bem nos tempos da rede.
Nesse sentido a rede não é um novo ‘meio’ de evangelização, mas
antes de tudo um contexto no qual a fé é chamada a se exprimir não
por mera vontade de presença, mas por conaturalidade do
cristianismo com a vida dos homens.

Assim, Spadaro (2012), se remete aos nativos ao constatar que estar
conectado a qualquer momento é próprio daqueles que cresceram e se
desenvolveram com a tecnologia. Para se manter atualizado com seu tempo, a
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igreja precisa se transformar de maneira que possa apresentar a boa nova de Jesus
Cristo àqueles que hesitam em ir a um templo. E através destes nativos digitais,
aliado a esta nova evangelização, veem um forte aliado nesta busca de fieis.

4.2 O ambiente do Facebook como território para comunicação dos jovens
evangélicos

Dentre várias definições, a que mais se aproxima da abordagem que se
propõe fazer é a de Alves (2005), na qual espaço “é produto das relações entre os
homens e dos homens com a natureza, e ao mesmo tempo é fator que interfere nas
mesmas relações que o constituíram. O espaço é, então, a materialização das
relações existentes entre os homens na sociedade”.
Segundo Haesbaert (2004) a definição de território é polissêmica. Apesar dos
vários enfoques e abordagens que faz sobre o termo território, o autor sinaliza três
vertentes básicas pelos aspectos: político – o território é definido por espaço
delimitado e controlado, no qual se exerce um determinado poder, sobretudo o
poder político do Estado; cultural – em que é visto como o produto da apropriação de
um grupo em relação ao seu espaço (prioriza a dimensão simbólica/subjetiva, a
relação de pertencimento, “identidade social sobre o espaço”); e econômico –
enfatiza a “dimensão espacial das relações econômicas, o território como fonte de
recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação capitaltrabalho, como produto da divisão ‘territorial’ do trabalho, por exemplo”.
Para desenvolver a noção de território, utiliza-se também a definição de
Lemos (2005) que estabelece a “ideia de controle sobre fronteiras que podem ser
físicas, sociais, simbólicas, culturais, subjetivas” e que, portanto, todo espaço, seja
ele físico ou simbólico, apropriado por forças políticas, econômicas, culturais ou
subjetivas é caracterizado como território.
Com isso, pode-se considerar que o Ciberespaço constitui-se como um
território, um espaço, já que é tomado por regras, normas, etiquetas, crimes, uma
cultura particular – a Cibercultura.
De acordo com Souza (2006), o ciberespaço, ou espaço virtual é também
espaço, guardando características de ambiente, no que se refere à sua capacidade
de interferir na produção e reprodução da cultura. Sendo espaço, é também lugar.
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E o que mais está presente nos dias de hoje no ciberespaço é a interação em
tempo quase real, extremamente presente nas chamadas redes sociais digitais.
Neste propósito, Castells explica que a formação de redes é uma prática
muito antiga, mas as redes ganham vida nova em nosso tempo transformando-se
em redes de informação energizadas pela Internet (CASTELLS, 2003).
A construção que um indivíduo ou grupo faz de si próprio no espaço social
está, em grande medida, sustentada por vínculos que podem ser formados por
diferentes motivos: religiosos, políticos, profissionais, esportivos etc (SPADARO,
2012). O ser humano tem necessidade de reunir-se, de fazer parte de uma
coletividade, o que lhe confere uma sensação de pertencimento. Desse modo, as
redes sociais digitais, entre outras coisas, um “espaço” de compartilhamentos, de
convivência, de trocas, de sociabilidade.

Figura 04- Divulgação e convite para culto.
Fonte: Facebook

Spadaro (2012) assim afirma que rede não é um instrumento, mas um
‘ambiente’ no qual vivemos, isto é, as mudanças experimentadas a partir das novas
tecnologias estão para além de uma separação entre o que se pode fazer “dentro” e
“fora” da internet.
Neste sentido Rangel (2010) concorda ao afirmar que não faz mais sentido
pensar a internet como um meio, um instrumento. Ela é um lugar, um ambiente em
que as pessoas fazem mais ou menos as mesmas coisas que fazem fora dela.
Na cultura digital da contemporaneidade, ambientes virtuais e arquiteturas
conectivas ampliam e criam então possibilidades de agregação de pessoas com
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interesses comuns, permitindo o surgimento de espaços destinados à questão da fé
(ou da falta dela). As redes sociais, como o Facebook, abrigam páginas relacionadas
com a identidade de variados grupos, oferecendo espaço para troca de mensagens
e um certo tipo de convivência e troca de mensagens.
Lopes (2012) relata que as pesquisas indicam que as redes sociais
concentram a maior atenção do jovem brasileiro na internet. Sendo o Facebook a
rede social que mais atrai e mais ocupa os jovens. É no Facebook que as pessoas
se informam, se divertem e onde acompanham de perto o que fazem os seus
amigos.
E é neste espaço, o qual vem tendo maior atenção dos nativos que a religião
vem sendo divulgada.

Figura 05- Divulgação e convites para reuniões.
Fonte: Facebook

Rangel (2010) afirma que a internet pode e deve ser um meio complementar e
potencializador para comunicação evangelizadora, porque é esse espaço de
comunicação interativa, dinâmica e síncrona que a juventude atual-real faz uso para
discutir, aprender, ensinar, investigar, contestar, estabelecer laços e para ampliar a
sua realidade real. O real para o jovem é a realidade e a virtualidade, por isso, se
não formos capazes de inserirmos no virtual, também não seremos mais capazes de
nos comunicarmos com essa juventude metropolitana escolarizada (urbana ou
rural), atual e real.
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5 METODOLOGIA DO ESTUDO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Lopes (2012) relata que as pesquisas indicam que as redes sociais
concentram a maior atenção dos jovens brasileiros na internet. Sendo o Facebook,
considerada rede social que mais atrai e mais ocupa os jovens. É no Facebook que
eles se informam, se divertem e onde acompanham de perto o que fazem os seus
amigos.
Rangel (2010) afirma que a internet pode e deve ser um meio complementar e
potencializador para o processo de uma comunicação evangelizadora, porque é
esse espaço de comunicação interativa, dinâmica e síncrona que a juventude atualreal faz uso para discutir, aprender, ensinar, investigar, contestar, estabelecer laços
e para ampliar a sua realidade real.
A partir disso, serão expostos alguns dados empíricos desta pesquisa que
teve como objetivo analisar o uso do Facebook como ambiente fomentador da
comunicação evangelizadora por jovens evangélicos de uma Igreja Batista.

5.1 Metodologia

Este item explicará os métodos utilizados para realização desta pesquisa, os
instrumentos que foram seguidos e o porquê de terem sidos escolhidos para
efetivação dos resultados.
A pesquisa teve como grupo focal, jovens com faixa etária entre 15 e 24 anos
de uma Igreja Batista em Tombos/MG. A escolha desta igreja se deu por ser a maior
igreja evangélica da cidade, com aproximadamente 100 membros catalogados, e
com o maior número de jovens desta faixa etária, ou seja, 15 membros, os quais
todos farão parte,sendo, 09 moças e 06 rapazes. Todos sob a liderança religiosa de
um pastor evangélico.
Para produzir esta pesquisa descritiva e exploratória, foi realizada uma
investigação por meio de uma abordagem qualitativa. De acordo com Kauark (2010),
(...) a pesquisa qualitativa "considera que há uma relação dinâmica
entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser
traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição
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de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa"
(KAUARK, 2010, p.26).

Segundo aponta Felson (2001), todas as metodologias de pesquisa
apresentam limitações e cabe ao pesquisador compreender estes problemas e
buscar minimizá-los escolhendo a metodologia (ou combinação delas) que melhor
atenda aos objetivos da pesquisa. Partindo desse pressuposto, os instrumentos
metodológicos utilizados com o grupo, foram todos realizados no próprio ambiente
virtual da rede social, Facebook, buscou-se contato por meio da própria ferramenta
analisada com: questionários, entrevistas semiestruturadas, que é quando “o
entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando
este se desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada” Gil (1999, p. 120);
observação sistemática, onde segundo o autor, o pesquisador precisa elaborar um
plano que estabeleça o que deve ser observado, precisando levar em consideração
os objetivos da pesquisa, pois, se estes não estiverem claramente definidos, será
impossível

conduzir

adequadamente

o

processo

de

observação,

e

concomitantemente, foi realizado um questionamento ao líder evangélico, buscando
sua percepção quanto à utilização do Facebook, pelos jovens de sua igreja.
A inserção das entrevistas na metodologia do projeto se deu pelo fato de que
durante a sua realização foi possível questionar e complementar alguns dados do
questionário, podendo assim, confrontar os dados diretos com dados indiretos.
Acerca de quem foi considerado como jovem, utilizou-se o conceito
semelhante a pesquisa nacional realizada entre os jovens pelo instituto cidadania
(VENTURI, 2005, p.24). A qual considera aceitável a faixa etária entre 15 e 24 anos
como representante da juventude brasileira, também adotou-se o mesmo critério de
conceituar etariamente o jovem.
Vale ressaltar que os nomes dos jovens foram alterados, assim como não foi
mencionado o nome do líder evangélico, para que mantivesse o anonimato dos
sujeitos envolvidos na pesquisa.
Deve-se notar, que foi necessário um exercício de afastamento para que os
pressupostos religiosos da pesquisadora, não interferissem na confiabilidade da
pesquisa. Porém, no caso do presente trabalho, o real, o concreto e a convivência
com os jovens forneceram a base necessária para que se ocorresse, então, o
estudo acadêmico. Ocorreu o que afirma Freire: “a ciência sobrepõe o pensamento
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crítico àquilo que observamos na realidade, a partir do senso comum.” (FREIRE;
SHOR, 1987, p. 131).
Assim, em se tratando de um tema presente na sociedade, é válido lembrar o
que afirma Manuel Castells (2003), ao ressaltar que uma pesquisa não pode ser
completa quando seu objeto se desenvolve e muda muito mais depressa do que o
sujeito pesquisador. As páginas que se seguem são, portanto, tentativas de se reunir
discussões e diálogos sobre um processo sempre contemporâneo no contexto
sociocultural ainda, e, em constante transformação, e, portanto, o assunto não se
esgota neste estudo.

5.2 Análise da observação

Ao iniciar a observação dos perfis dos jovens pesquisados no Facebook, logo
percebe-se a necessidade que todos eles têm em divulgar a sua crença neste
ambiente. Isto pode ser compreendido no que Refkalefsky (2004) analisou em seu
estudo sobre as religiões, ao dizer que esta comunicação evangelizadora faz parte
do perfil batista, bem como, é um dos focos desta igreja. Porém, diferentemente do
que o autor relata que esta denominação tem como principal meio de comunicação
“boca a boca”, observa-se que com os pesquisados não têm sido desta forma. Eles
estão cada vez mais conectados, logo, esta comunicação evangelizadora ocorre
constantemente, diariamente neste ambiente virtual. O que vai de encontro ao que
Azevedo (2010) aponta, que uma das principais diferenças da Geração Y ou Nativos
Digitais, para a anterior é o relacionamento interpessoal. As gerações anteriores são
voltadas mais para a comunicação face a face, cultivam relações mais duradouras,
valorizam o que é concreto, utilizam o virtual como um complemento, enquanto que,
na geração de nativos, a relação virtual é supervalorizada.
Observa-se também várias fotos do grupo em eventos da igreja, fotos dos
cultos, em reuniões fora da igreja, estas são divulgadas quase que numa
necessidade de mostrar o quanto são felizes nesse meio, e assim, tentar angariar
outros amigos que não fazem parte dele.
Mensagens de textos bíblicos, convites para os dias de cultos são rotineiros.
O que se percebe, é que a divulgação para estes cultos foram mais facilitados pelo
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ambiente virtual, já que pelo grande acesso do Facebook pelas as pessoas,

a

propaganda é rápida, e facilmente compartilhável pelos jovens.
O que também chamou atenção, foi o fato de um dos jovens observados, ter
criado no Facebook, a pedido do líder evangélico, um perfil exclusivamente para a
divulgação das atividades da igreja. E neste, são divulgados convites para as
reuniões, mensagens bíblicas, vídeos, telefones para solicitação de cultos
domiciliares e consulta pastoral.
O comportamento destes jovens no ambiente, é um aspecto interessante,
pois, não se observa fotos, comentários, compartilhamentos ou curtidas em
assuntos que eles dizem ser “profanos”, ou seja, comportamentos que não condizem
com aquele que é exigido na sua religião, como, fotos entre bebidas alcoólicas, em
festas que não sejam do meio religioso, pornografia, entre outros. Eles assumem
uma identidade de acordo com que Brandão (1988), já apontava, que ser “salvo”
pela crença evangélica significa modificar não somente um receituário de crenças e
atitudes de culto, mas toda uma identidade da pessoa convertida. A vida pessoal
deve estar condizente com o que é estabelecido como conduta bíblica.
Assim, foi possível perceber que os jovens observados utilizam o ambiente
como uma nova e dinâmica forma de comunicar sua crença, no intuito de alcançar
aqueles que não fazem parte do seu meio. E para isto, tem todo um formalismo a
ser seguido, pois, o comportamento deles no Facebook têm que estar condizente
com aquilo que eles procuraram comunicar. E o ambiente do Facebook oferece-lhes
um poderoso alcance neste processo da comunicação.
As análises das observações no ambiente do facebook, não se esgotam por
aqui, elas também serão feitas ao longo das outras análises.

5.3 Análise do questionário

Neste procedimento metodológico, foi aplicado um questionário no ambiente
do Facebook, a cada perfil dos jovens pesquisados, por mensagem.
Foram realizadas 09 perguntas, sendo estruturadas da seguinte forma:
- Questões de 01 à 04: Identificação do sujeito;
- Questões de 05 à 09: Voltadas ao uso e acesso do Facebook.
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Vale ressaltar que questões como classe social não foram questionadas, visto
que, só foi levado em consideração o fato de serem usuários da referida rede social.
Diferenciações entre os sexos também não serão questionadas neste trabalho, visto
que não foi identificada relevância para o resultado final desta proposta.
Em seguida, a leitura e a análise dos dados foram tabulados a fim de orientar
a interpretação dos resultados. Serão apresentados, nesta exposição, 09 gráficos.
Gráfico 01 – Faixa etária
6%

27%
40%

15-16 anos
17-18 anos
19-20 anos
21-22 anos
23-24 anos

7%

20%

Fonte: Dados da pesquisa

Na análise do gráfico 01, bem como no quadro de identificação do grupo
focal, nota-se que o maior número encontrado, 40%, pertence à faixa etária entre 23
a 24 anos. Verifica-se que os maiores de 18 anos estão em maior número, ou seja,
67%, comparados aos da faixa etária de 15 a 18 anos que somam 33%. Corrobora
com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
em 2010, onde diz que os evangélicos são proporcionalmente os mais assíduos à
igreja, e que entre os brasileiros com 18 anos ou mais, 52% responderam ter ido
mais de quatro vezes no mês à igreja, 34% de uma a quatro vezes e 14% nenhuma.
Demonstrando assim, um interesse maior, bem como um maior compromisso por
jovens desta faixa etária.
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Gráfico 02 - Escolaridade
13%

40%
Nível Básico Incompleto
Nível Básico Completo

20%

Superior Incompleto
Superior Completo

27%

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com o quadro 01, e, o gráfico 02, o nível de escolaridade dos
informantes está diretamente associado à faixa etária. Quanto maior seu grau de
escolaridade, maior será sua faixa etária (BRUM, 2009, p.127). Verifica-se que no
gráfico 02, o nível básico incompleto encontra-se em maior número, 40%, o que
associado à faixa etária do gráfico anterior, percebe-se que 33% dos informantes
estão entre a idade de 15 a 18 anos.
Gráfico 03 – Tempo de religião evangélica
7%

40%
0-3 anos
4-7 anos
acima de 7 anos

53%

Fonte: Dados da pesquisa
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A partir deste gráfico 03, observa-se que a maioria dos jovens pesquisados,
53%, tem entre 04 a 07 anos que se tornaram membros da Igreja, 40% disseram ter
até 03 anos, e, apenas um participante diz ter mais de 07 anos. O publicitário e
produtor de conteúdo transmídia Gonçalves (2011) elucidou um ponto chave desse
público: Os nativos pedem sentido para suas escolhas, autenticidade, quer
significado para a vida. Este aspecto manifesta uma potencial abertura dos nativos
digitais para apreenderem a mensagem cristã, já que os ensinamentos de Cristo e
das sagradas escrituras possuem uma credibilidade de mais de 2000 anos de
discurso sem qualquer modificação.
Mais do que nunca o jovem está em busca de religião e quer conhecer a
verdade (GONÇALVES, 2011).
Gráfico 04 – Como se tornou membro da Igreja Batista em Tombos/MG
20%

Amigos
Familiares
Namorado(a), Cônjuge
53%
27%

Fonte: Dados da pesquisa

No gráfico 04, verifica-se que 53% dos jovens participantes se tornaram
membros da igreja através dos amigos. A família ficou na segunda posição, com
27% dos participantes. Sendo assim, esta a influência pode ser explicada pelo que
Azevedo (2010) diz quando se refere aos nativos digitais, há uma valorização muito
maior hoje do grupo de iguais, aqueles que têm a mesma faixa etária, as mesmas
preferências e gostos, do que da família.
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Gráfico 05 – Tempo de frequência diária na utilização do Facebook
12%

18%

Acima de 12 horas
6%
6%

Mais de 10 horas a 12
horas
Mais de 8 horas a 10 horas
Mais de 6 horas a 8 horas
Mais de 4 horas a 6 horas

12%
29%
17%

Fonte: Dados da pesquisa

Verifica-se pelo gráfico 05, que 29%, disseram ficar mais de uma hora até
duas horas. Enquanto, 18% disseram utilizar a rede social até uma hora diária.
Gráfico 06 – Finalidade da utilização do Facebook
10%
Manter contato com os
amigos
10%

Se manter informado dos
fatos que estão acontecendo
entre os amigos
Manter contato com
familiares

10%
Para trabalho

60%

Compartilhar assuntos que
curti

10%

Fonte: Dados da pesquisa

No gráfico 06, 60% dos jovens entrevistados declararam que a principal
finalidade da utilização do Facebook é para manter contato com os amigos. Oliveira
(2010) diz ao se referir a esta Geração Y, que há uma intensa busca para ampliar
sua rede de relacionamentos. “A Geração Y é a mais conectada da história da
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humanidade e sabe usufruir de toda a tecnologia para obter relacionamentos mais
numerosos e intensos. O mundo para esses jovens é muito menor” (OLIVEIRA,
2010, p. 69).
Gráfico 07 – Assunto de maior relevância no Facebook
5%
18%
Assuntos relacionados à
trabalho

23%

4%

Assuntos relacionados a
estudo
Assuntos relacionados à
religião
Assuntos relacionados à
diversão
Não soube responder

50%

Fonte: Dados da pesquisa

Verifica-se que assuntos relacionados à religião têm maior relevância para os
pesquisados. Estudo realizado por Hackmann (2000), com estudantes jovens
universitários, indicou certa sensibilidade dos jovens para com a dimensão religiosa.
Os resultados encontrados por Brenner (2005) também indicaram uma participação
bastante efetiva de jovens envolvidos com atividades religiosas no âmbito do lazer.
As novas tecnologias de comunicação tornaram o sagrado próximo e
acessível (GALDINO, 2004).
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Gráfico 08 – Grupo com o qual mantém maior contato no Facebook
5%
5%

Amigos da igreja
Familiares

24%

43%

Amigos da
escola/faculdade
Amigos
Namorado(a)

4%

Ninguém específico
19%

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se neste gráfico 08, que 43% dos jovens participantes se relacionam
mais com os amigos da igreja, e em segundo lugar com, 24%, outros amigos que
não são da igreja. A família vem em terceiro lugar com 19%. Confirma o que
Azevedo (2010) diz quando há uma valorização muito maior hoje do grupo de iguais,
aqueles que têm a mesma faixa etária, as mesmas preferências e gostos, do que da
família, afirmou Suzana. Enquanto as gerações anteriores colocam a família em
primeiro lugar, os nativos são voltados para o grupo social, para os amigos – a
família acaba em terceiro plano.
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Gráfico 09 – Dispositivo utilizado para o acesso ao Facebook
6% 0%
18%

Aparelho celular
Notebook ou netbook
Tablet
Computador desktop

76%

Fonte: Dados da pesquisa

Neste questionamento representado pelo gráfico 09, os participantes puderam
escolher mais de um dispositivo para declarar o qual utiliza para ter acesso ao
Facebook. Os dados obtidos neste gráfico revelam o sucesso da indústria
tecnológica em concentrar seus esforços cada vez mais proeminentes na
descoberta e invenção de novas tecnologias a fim de garantir a produtividade e
competitividade entre as empresas. As tecnologias interativas ganham força a cada
nova invenção e cada vez mais diminui o tempo de disseminação desses aparatos
na sociedade.
O telefone celular, com 76%, por sua vez, permite uma mobilidade
inimaginável a alguns anos atrás. Podemos ser alcançado, se quiser, ou conectados
com qualquer lugar sem depender de estrutura física (BRUM, 2009, p. 128). A
miniaturização das tecnologias de comunicação vem permitindo uma grande
maleabilidade, mobilidade, personalização, que facilitam a individualização dos
processos de comunicação, o estar sempre disponível (alcançável), em qualquer
lugar e horário. E associado a estes dados, operadoras de telefonias móveis estão
disponibilizando o acesso para as redes sociais, como Facebook, grátis.
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5.4 Análise das entrevistas

Nesta parte da análise foram realizadas entrevistas com os jovens e com o
líder religioso, pastor da Igreja Batista em Tombos/MG.
Assim, busca-se uma análise quanto à eficácia do ambiente virtual do
Facebook, no processo da comunicação evangelizadora pelos jovens, bem como, a
percepção do pastor quanto ao uso dos jovens do Facebook.
Relacionou-se o grupo focal num quadro para identificação e facilitação na
análise.
QUADRO 01 – GRUPO FOCAL DA IGREJA BATISTA EM TOMBOS/MG
IDENTIFICAÇÃO

IDADE

ESCOLARIDADE

SEXO

E1

18

MASCULINO

E2

19

E3

22

E4

24

E5

17

E6

16

E7

24

E8

23

E9

24

E10

20

E11

18

E12

17

E13

20

E14

23

E15

23

BÁSICO
COMPLETO
BÁSICO
COMPLETO
BÁSICO
COMPLETO
SUPERIOR
COMPLETO
BÁSICO
INCOMPLETO
BÁSICO
INCOMPLETO
BÁSICO
INCOMPLETO
SUPERIOR
COMPLETO
BÁSICO
COMPLETO
SUPERIOR
INCOMPLETO
BÁSICO
INCOMPLETO
SUPERIOR
INCOMPLETO
BÁSICO
INCOMPLETO
BÁSICO
INCOMPLETO
SUPERIOR
INCOMPLETO

FEMININO
FEMININO
FEMININO
FEMININO
MASCULINO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
MASCULINO
FEMININO
FEMININO
FEMININO
MASCULINO
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Ao serem questionados sobre a utilização do Facebook no sentido de atrair,
buscar amigos que não fazem parte da igreja, a maioria disse que sim, que utilizam
o Facebook para este fim. Apenas 02 jovens disseram que não, por preferir fazer
esta comunicação evangelizadora pessoalmente.
E7:
“É um contato frio, onde não conseguimos expressar nossos sentimentos
Não sei se seria essa a palavra certa ou se você vai conseguir compreender o
que quero dizer.”
9/9/2014 22:59
Entrevistadora
“Você acha que pessoalmente é mais caloroso, mais humano este contato?”
E7:
“Sim, sem dúvida
É mais claro, mais objetivo
Onde consigo observar certas reações que por trás da tela do pc não consigo
notar”

Quando questionados sobre a receptividade das mensagens enviadas aos
amigos, e quanto à aceitação dos convites para visitarem a igreja, e posterior
permanência dos mesmos; percebe-se uma igualdade quanto à receptividade das
mensagens, ou seja, uns recebem bem, outros não dão importância. Em relação à
aceitação dos convites para visitar a igreja, as respostas foram quase unânimes,
que os amigos aceitam o convite para visitar, porém, em relação a permanência
destes amigos na igreja, apenas 05 dos entrevistados me disseram que
conseguiram com que um amigo permanecesse na igreja. Alguns trechos das
entrevistas a seguir:
E2
“Alguns aceitam as mensagens, outros não. Tem muitas pessoas que estão com
o coração duro e amargurado
Algumas eu ainda insisto, outras não.
Através das minhas mensagens veio uma menina conversando comigo, falando
que eu estava sendo um exemplo pra ela. À partir daí começamos a conversar,
compartilhamos versículos bíblicos. E através disso hoje a menina aceitou
Jesus, crendo na palavra de Deus. Firme na presença dEle.”
E9
“Aceitação ótima, pois não posto coisas muito impactantes, posto diariamente
devocional pela manhã e durante o dia imagens que falam do amor que Deus
tem por nós. Eles vão, mas não permanecessem.”
E12
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“Elas agradecem e falam q precisavam ler aquilo . As pessoas ate falam q vao à
igreja e algumas ate marcam o dia .mas sao poucas q aparece la de vdd. Umas
3 só foram. Só uma tá até hj.”

Oliveira (2010) observa que os nativos digitais, apesar de adotarem a
individualidade como forma de expressão, eles buscam intensamente ampliar sua
rede de relacionamentos e têm uma necessidade de compartilhar parte de sua vida
por meio das redes sociais.

Avellar (2009) relata que sempre, na história, os

evangélicos buscaram a eficiente evangelização. Eles tomaram como missão
fundamental de sua vivência religiosa exercitar uma das práticas fundantes do
cristianismo: evangelizar, noticiar sua fé.
Em seguida, foi questionado sobre a opinião do pastor quanto ao uso do
Facebook por eles, jovens. A maioria, respondeu positivamente quanto ao uso,
inclusive, com o incentivo do líder religioso. Apenas, E8, E11 e E14 não souberam
responder. Algumas respostas a seguir:
E1
“muitas das vezes, se entriztesse, pq muitos nao usam o facebook pra falar do
amor de Deus, eu mesmo nao uso exclusivamente pra isso ... mas pelo menos
quando aparece uma oportunidade eu falo .”
E9
“se for pra usar para o lado bom, acho que ele aceita numa boa e acha até
interesante. Sem pornografia usando para o lado de evangelização e conversão
das pessoas”
E10
“Bom, ele nao condena o uso do facebook, mas acredito que tem que ser usado
para fins positivos, abençoadores, com algum proposito. Se passar disso, ele n
concorda.”
E13
“Ele pensa e fala para os jovens usar o facebook para evangelizar”

Segundo Bourdieu (2004b), a religião induz o indivíduo a pensar de uma
forma específica. E nesta construção da identidade e o discurso religioso observado,
Brandão (1988) em sua pesquisa, relatou que ser “salvo” pela crença evangélica
significa modificar não somente um receituário de crenças e atitudes de culto, mas
toda uma identidade da pessoa convertida. A vida pessoal deve estar condizente
com o que é estabelecido como conduta bíblica.
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Concomitantemente, foi realizada entrevista com o líder evangélico, também
pelo ambiente do Facebook, já que este também possuia um perfil na rede.
Ao ser questionado sobre a utlização do Facebook pelos jovens de sua igreja,
ele disse ter conhecimento, e que inclusive, mantém o perfil para observação dos
mesmos. E que ele não é contra, mas incentiva o uso de maneira que o
comportamento seja compatível com de cristão.
Verifica-se que a Igreja Batista, enquanto parte desse processo da
comunicação evangelizadora se apresenta como elemento de fortalecimento do
aparelho ideológico evangélico-juvenil, na medida em que tem alcançado relativo
sucesso no processo ideológico dos jovens. Segundo Weber (2004), cabe à religião
definir o “comportamento correto” do fiel perante a sociedade e à própria Igreja.
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CONCLUSÃO

Os objetivos inicialmente propostos foram alcançados no decorrer do
presente estudo, uma vez que, durante a análise da amostragem, observou-se a
utilização do Facebook como ambiente de evangelização pelos nativos digitais,
visando o alcance dos amigos não pertencentes ao seu grupo religioso, numa busca
à sua fidelização.
Neste sentido, realizou-se um breve contexto histórico da reforma protestante
à inserção da Igreja Batista no Brasil. Privilegiando seu desenvolvimento no país, à
sua inserção na região da Zona da Mata Mineira, chegando em Tombos. Isto foi
importante, ao demonstrar, que mesmo com todas as adversidades no passado,
num país dotado de uma cultura católica, a igreja protestante conseguiu manter-se,
tornar-se relevante no cenário brasileiro e vivenciar uma notável expansão.
Evidenciou-se num paralelo do desenvolvimento da evolução comunicacional
entre os dois campos: o sagrado e o profano, observando a importância da
comunicação para religião evangélica nesses milênios para a transmissão de sua fé.
Numa discussão teórica, sob perspectiva sociocultural, construiu-se a noção
de juventude. Paralelamente, realizou-se uma discussão acerca do conceito de
religião, o que concebeu a compreensão do aspecto ideológico na construção da
identidade evangélica-juvenil, numa busca para compreensão deste mundo sagrado
dos jovens batistas.
Descreveu-se o ambiente do Facebook, bem como, suas características
relacionadas com o comportamento dos nativos digitais evangélicos, e sua eficácia
para a comunicação evangelizadora. Notou-se que os nativos digitais procuram
aquilo que tenham certa curiosidade ou interesse, o que torna desafiador utilizar a
internet como meio de divulgar sua comunicação evangelizadora aos descrentes. E
este interesse pelo religioso, mostrou-se considerável na pesquisa.
Foram descritos e analisados os procedimentos metodológicos referentes à
observação do desenvolvimento comunicacional dos jovens pesquisados no
ambiente do Facebook, questionário e entrevistas com os jovens, e, com o líder
evangélico, relatando a percepção deste quanto à utilização do Facebook pelos
jovens de sua igreja.
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Ao se problematizar a forma que o ambiente deste espaço social-virtual, o
Facebook, vem sendo utilizado pelos jovens evangélicos com faixa etária entre 15 a
24 anos da Igreja Batista em Tombos/MG, acendeu-se o debate quanto ao seu uso
por estes jovens para troca de informações e formação de grupos através de uma
comunicação evangelizadora. A partir do que foi apresentado e identificado na
pesquisa, pontuou-se alguns encaminhamentos importantes.
As análises realizadas durante a produção deste estudo apontaram para a
seguinte inferência: o ambiente do Facebook vem sendo utilizado como instrumento
fomentador para o processo da comunicação evangelizadora por todos os jovens
pesquisados, bem como demonstrou ser uma ferramenta de alto alcance para esta
comunicação religiosa. Porém, notou-se que há uma necessidade de realizar um
trabalho junto aos jovens no sentido de envolvimento para posterior retenção dos
fieis.
Paralelamente, o que também se observou, foi o incentivo pelo líder
evangélico quanto à utilização do Facebook pelos jovens de sua igreja para fins de
comunicação e transmissão de sua fé. Porém, há uma preocupação quanto ao
comportamento deles na rede social, para que não contrarie, às normas impostas
em sua igreja. E que a utilização deste ambiente não fosse um substituto para o real,
mas como complemento e possibilidade de ampliação do real, pois querendo ou
não, gostando ou não, o virtual já se fundiu ao real, construindo uma única realidade
da qual participa-se ativa ou passivamente.
Acredita-se, então, que isto vai ao encontro do que o nosso posicionamento
propôs; o ambiente da rede social digital demonstrou ser um forte aliado no processo
da comunicação evangelizadora pelos jovens evangélicos, tendo em vista, o poder
que esta tecnologia de comunicação lhes oferecem no alcance de várias pessoas,
aliadas à mensagem pregada pelo líder evangélico quanto à divulgação da palavra
de Jesus Cristo a todos e em qualquer lugar, bem como o interesse pelos jovens em
relação às novas tecnologias de comunicação.
Nessa perspectiva, não se perdendo de vista a impossibilidade de esgotar
todo e qualquer assunto ao incluir o tema abordado nesta dissertação, esta pesquisa
ocorreu como mais uma tentativa de iluminar novos aprendizados.
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