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RESUMO

O presente artigo insere-se num projeto mais amplo, que tem como objetivo investi-
gar o processo de midiatização do discurso religioso, avaliando não só a reconfigu-
ração pelo qual esse discurso tem passado a fim de se adaptar ao campo midiático, 
mas também sua influência sobre o público. Neste texto, focalizamos a repercussão 
da campanha “Minha família é minha prioridade”, criada no Facebook, em abril de 
2016, pela pastora Elizete Malafaia. Partiremos de uma reflexão em torno do fenô-
meno do midiativismo para, em seguida, analisar, sob a perspectiva da Teoria Semio-
linguística, de Patrick Charaudeau, a organização argumentativa da mensagem da 
pastora e dos textos dos internautas. Tal estudo nos permitiu constatar que o uso do 
Facebook possibilita o contato das igrejas com o público, favorecendo a manutenção 
e captação de fiéis e difusão das crenças e valores defendidos pelas igrejas. Porém, 
esse espaço também permite que a população ganhe visibilidade e voz e defenda suas 
causas, contrapondo-se ao discurso hegemônico da Igreja e estabelecendo redes de 
influência sobre um número ilimitado de usuários da Internet.
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O uso das redes sociais para a proposição do 
imaginário da mulher no discurso evangélico1

Introdução

O uso das mídias como forma de mobilização da população em torno de de-
terminada causa tem se tornado cada vez mais frequente. As redes sociais, que a 
princípio eram usadas especificamente para interações no âmbito particular, têm se 
prestado, atualmente, à difusão de ideias e pensamentos, congregando grupos he-
terogêneos de extensão ilimitada para adotarem certos comportamentos e ações de 
interesse comum. Além disso, esse espaço tem favorecido a discussão de temas po-
lêmicos de interesse público, permitindo a ampla manifestação de todas as pessoas. 
Sendo assim, indivíduos e instituições recorrem a esses dispositivos de interação com 
finalidades que vão muito além da simples troca de notícias no âmbito pessoal.

Nosso objetivo neste estudo é investigar a repercussão de uma campanha in-
titulada “Minha família é minha prioridade”, criada pela pastora Elizete Malafaia, 
mulher do pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no 
Facebook, em abril de 2016. Nessa campanha, Elizete conclama as mulheres a ma-
nifestarem seu amor por suas famílias. Tal campanha teve como origem um vídeo 
publicado no Instagram pela pastora, no qual esta defende a postura da mulher “bela, 
recatada e do lar”, retomando um artigo publicado na época pela revista Veja que 
traçava um perfil da primeira-dama Marcela Temer, qualificando-a com essas três 
expressões adjetivas. A matéria da Veja foi alvo de críticas na Internet, que considera-
ram seu conteúdo machista. No vídeo postado no Instagram, Elizete dirige-se basica-
mente às mulheres evangélicas incentivando-as a assumirem a postura associada aos 
adjetivos mencionados acima. 

A campanha promovida no Facebook pela pastora teve uma grande repercus-
são, gerando manifestações favoráveis e contrárias. Pretendemos focalizar o conteúdo 
dessa publicação e de uma amostra relevante dos comentários concordantes e discor-
dantes gerados a partir dela, a fim de avaliar como os imaginários em torno do com-
portamento feminino propostos em tal contexto repercutiram sobre os internautas, o 
que nos permitirá refletir sobre a relevância do uso das redes sociais como mecanismo 
de formação de opinião e de orientação ideológica na sociedade atual. 

Para alcançarmos tal objetivo, adotaremos como pressuposto teórico metodo-
lógico básico a Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau, com ênfase no modo 
de organização argumentativo do discurso, a partir do qual tentaremos propor uma 
base metodológica para o estudo da recepção na situação dada. 

1 O presente artigo resulta de pesquisa apoiada pelo CNPq.
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Nosso artigo partirá de uma reflexão a respeito do fenômeno do midiativismo 
e de sua relevância na atualidade. Em seguida, procuraremos abordar o Facebook 
como instrumento a partir do qual os indivíduos têm procurado agir em sociedade. 
Por fim, tentaremos definir algumas bases teórico-metodológicas para compreensão 
da recepção no âmbito dos estudos discursivos para, enfim, analisarmos os dados 
selecionados.

1 Reflexões sobre o midiativismo

O fenômeno do midiativismo insere-se num contexto de efervescência de mo-
vimentos sociais e/ou de organização de grupos de sujeitos que compartilham um 
conjunto de demandas. Essas demandas podem girar em torno de problemas relacio-
nados aos direitos humanos, desigualdades sociais, questões políticas e ideológicas. 
De acordo com Castells (1999):

Nesse contexto, as redes sociais digitais tornam-se um espaço para livre manifes-
tação dos indivíduos e mobilização dos pares em torno de causas em comum. Elas 
podem se prestar tanto à manutenção do poder instituído quanto a um discurso de 
contrapoder, por meio de uma livre manifestação que não está submetida ao poder 
institucionalizado. (p. 414).

Para Braga (2012), dois processos favoreceram o acesso da grande população à 
mídia: o processo tecnológico, que permitiu que as pessoas pudessem se tornar agen-
tes de ações comunicativas midiatizadas e o processo social, que proporcionou uma 
“[...] entrada experimental de participantes sociais nas práticas e processos antes res-
tritos à indústria cultural [...] por ações sociais organizadas para ocupar espaços de 
produção e difusão.” (p. 34). Segundo Braga (2012):

Nossa perspectiva sobre midiatização observa justamente esse deslocamento. Por 
diversas razões, já não se pode considerar “a mídia” como um corpo estranho na 
sociedade. Com a midiatização crescente dos processos sociais em geral, o que ocor-
re agora é a constatação de uma aceleração e diversificação de modos pelos quais a 
sociedade interage com a sociedade. (p. 34).

Essa popularização dos processos e mecanismos de midiatização é uma das 
bases que permitiram o fenômeno do midiativismo. Essa espécie de intimidade do 
cidadão com as mídias, especialmente as digitais, permitem que ele se coloque como 
instância produtora do discurso midiático e se manifeste, sem qualquer limite ou 
censura, defendendo seu ponto de vista, opondo-se a uma posição pré-estabelecida e 
projetando sua posição para um público, a princípio, ilimitado.
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Essas transformações no âmbito da produção midiática têm permitido não só 
manifestações individuais, mas também articulações coletivas que favorecem a mobi-
lização da sociedade. 

Gohn (2013) aborda o papel da Internet e demais tecnologias digitais como 
mecanismo de expressão de insatisfação da população ou como veículo a partir do 
qual grupos minoritários ou não procuram desconstruir os discursos difundidos por 
mídias hegemônicas. Trata-se de uma espécie de ativismo digital, que proporciona a 
ampliação de limites e que permite uma ocupação de espaços de influências muito 
maiores. 

Nesse cenário, as redes sociais têm papel fundamental, dentre elas o Facebook.

2 Midiativismo nas redes sociais: o Facebook

As redes sociais têm sido, atualmente, um dos principais dispositivos de inte-
ração e troca de informação entre as pessoas. A partir de Recuero (2012), podemos 
dizer que as redes sociais permitem a construção de um perfil público ou de acesso 
restrito; a articulação de uma lista de conexões; a possibilidade de visualizar e in-
terceder nessas conexões. Elas permitem que os internautas sigam pessoas e sejam 
seguidos por elas, o que, de acordo com Putnam e Putnam (2000), citado por Recuero 
(2012), revela valores coletivos ao que se tem chamado de “capital social”.

De acordo com Recuero (2012), o capital social, conceito que se encontra em 
Bourdieu, é um valor relacionado às conexões sociais, ou seja, obtido por meio do 
pertencimento a um grupo social. Para Recuero (2012), seis valores estão ligados a 
esse capital social nas redes sociais, a saber, a visibilidade (estar visível na rede), re-
putação (percepção do ator por outros atores), autoridade (nível de conhecimento 
que a rede atribui ao ator), popularidade (número de conexões que tem o perfil com 
compartilhamentos, comentários e respostas), interação (caráter conversacional) e 
suporte social (nível de retorno para uma solicitação). 

Uma das principais redes sociais digitais da atualidade, que congrega as carac-
terísticas descritas acima, é o Facebook. De acordo com Correia e Moreira (2014):

O Facebook pode ser definido como um website, que interliga páginas de perfil dos 
seus utilizadores. Tipicamente, é nestas páginas que os utilizadores publicam as 
mais diversas informações sobre eles próprios, e são também os utilizadores que 
ligam os seus perfis aos perfis de outros utilizadores. No essencial, a experiência do 
Facebook permite que os utilizadores se envolvam em três tipos de atividades: publi-
car informação pessoal relevante numa página individual com o seu perfil, ligar- -se 
a outros utilizadores e criar listas de amigos, e interagir com outros utilizadores. (p. 
168). 
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De acordo com Machado e Melo (2014), o Facebook foi criado em 2004 nos Estados 
Unidos, funcionando como veículo de interação exclusivamente de universitários norte- 
-americanos. Rapidamente, ele passou a ser usado por pessoas de todo o mundo, sen-
do, uma das redes sociais digitais mais populares do mundo, possuindo, atualmente, 
mais de 900 milhões de usuários ativos.

Procuraremos descrever as características do Facebook a partir de Charaude-
au (2004), levando em conta a relação entre as identidades dos parceiros da troca; 
o propósito comunicativo e as circunstâncias materiais que compõem esse gênero 
situacional.

 Com relação às identidades dos parceiros, podemos dizer que as interações no 
Facebook envolvem usuários da Internet, cuja idade, sexo, classe social, idade, entre 
outras características, são indeterminadas a priori. De acordo com Machado e Melo 
(2014), o Facebook caracteriza-se pela presença de 

[...] sujeitos, aparentemente “amigos” que interagem entre si através de publicação 
no “Status” falando de seus sentimentos, angústias, alegrias, enfim, sobre sua roti-
na. As pessoas dialogam, comentam os “status” do outro, envolvendo uma comuni-
cação particular. Nessa interação, os envolvidos precisam ter saberes mínimos des-
sas condições para que o ato de linguagem seja válido de uma maneira geral. (p. 3). 

As interações via Facebook inserem-se no domínio de comunicação midiático 
e envolvem, a princípio, uma instância informante e uma instância receptora, cons-
tituída de um número ilimitado de participantes. Contudo, existe a possibilidade de 
uma troca de papéis, já que nas redes sociais, ocorre o chamado processo de “des-
centralização”, descrito por Klenberg e Easley (2010), citados por Recuero (2012). 
Para esses autores, nas redes sociais é possível ter, como fonte das mensagens, vários 
atores sociais, ao contrário do que ocorre, em geral, nas mídias tradicionais. As redes 
proporcionam, portanto, maior visibilidade para todos os seus participantes, demo-
cratizando o acesso e a produção de informações. Assim, quando o usuário publica 
uma informação, ela atinge outros usuários que, por sua vez, podem compartilhar a 
mensagem. Isso caracteriza esse espaço como mais “democrático”, possibilitando a 
ação entre os sujeitos nele envolvidos. 

Em termos das finalidades linguageiras, vemos que o Facebook, assim como a 
maioria das redes sociais, caracteriza-se, essencialmente, pelas visadas de informação 
e a de incitação.

A visada de “informação” resulta de uma posição de um “eu” que quer “fa-
zer-saber”, sendo ele legitimado em sua posição de saber; o “tu”, por sua vez, se 
encontra na posição de “dever-saber” alguma coisa sobre a existência dos fatos, ou 
sobre o porquê ou o como de seu surgimento. Pela visada de incitação, o “eu” quer 
“mandar-fazer”, mas, não estando em posição de autoridade, não pode obrigar o 
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outro a fazer, mas apenas incitá-lo. Ele deve, então, “fazer-acreditar” (por persuasão 
ou sedução) ao “tu” que ele será o beneficiário de seu próprio ato. Essa incitação, no 
Facebook, é favorecida pelo chamado efeito “cascata”. 

Para Klenberg e Easley (2010), citados por Recuero (2012), por meio das redes 
sociais, entre elas o Facebook, os indivíduos influenciem-se mutuamente. As posta-
gens dos usuários podem impactar a decisão de outros, gerando um comportamento 
de massas. Esse efeito resulta do potencial das redes de difusão e retorno rápido das 
mensagens postadas.

O propósito, isto é, os modos de tematização, que diz respeito à organização de 
temas e subtemas, gira em torno de acontecimentos do espaço particular ou público, 
isto é, questões do cotidiano ou de interesse geral. No nível discursivo, as interações 
caracterizam-se pelo uso de estratégias específicas que visam atender as condições de 
credibilidade, legitimidade e captação, e variam de acordo com o contrato de comu-
nicação vigente. 

As circunstâncias, que se referem às condições materiais da comunicação, en-
volvem uma plataforma digital, com ferramentas e dispositivos próprios desse am-
biente. Rojo (2010) comenta que o Facebook, assim como outras mídias digitais, 
conjuga a linguagem escrita a outras formas de linguagem: a “imagem estática (de-
senhos, grafismos, fotografias), os sons (da linguagem falada, da música) e a imagem 
em movimento (os vídeos)” (p. 28), de maneira hipertextual e hipermidiática, origi-
nando uma linguagem que passou a ser uma combinação hipertextual. 

3 Uma tentativa de abordagem da recepção em AD

As pesquisas desenvolvidas no âmbito da Análise do Discurso em geral não 
abordam o estatuto do receptor nem o processo de recepção. Parece que a questão 
da recepção tem sido evitada nos textos em AD por duas razões principais: uma 
de ordem teórico-metodológica e outra pragmática. Em termos teórico-metodológi-
cos, muitos acreditavam que as teorias do discurso não forneciam bases conceituais 
e ferramentas suficientes para o tratamento dessa questão. Em termos pragmáticos, 
acreditava-se ser difícil – e em alguns casos impossível – ter acesso às várias ma-
nifestações dos indivíduos que recebem os discursos. Hoje, sabemos que podemos 
nos apropriar de bases oriundas dos estudos de recepção voltados, sobretudo, para 
o contexto midiático, propostas por autores como Gomes (2004) e Martín-Barbero 
(1997). Acreditamos ser possível empreender uma análise qualitativa da audiência, 
investigando, como propõe Gomes (2004), como os sujeitos empíricos negociam os 
sentidos ideológicos das publicações e reagem a seus apelos. Sendo assim, os recepto-
res não devem ser vistos como seres passivos, mas como produtores de sentido. Esse é 
também o pensamento de Martín-Barbero (1997), que associa a recepção midiática à 
vida social, vendo o receptor como um sujeito que ressignifica as mensagens.
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O estudo da recepção nessa perspectiva parte do princípio de que os discursos, 
especialmente os veiculados pela mídia, produzem efeitos cognitivos e pragmáticos 
sobre os sujeitos interpretantes, por meio da distribuição de informações e de opini-
ões, o que afeta a representação simbólica dos indivíduos, suas opiniões, crenças e, 
consequentemente, ações. Usando a nomenclatura de Martín-Barbero (1997), a abor-
dagem proposta representa transpor o estudo dos “meios” e alcançar a compreensão 
das “mediações”, avaliando como as mídias interferem na percepção da realidade por 
parte do receptor.

Retomando os estudos discursivos, estudando o quadro de definição dos sujei-
tos da linguagem, podemos observar que, no âmbito da Teoria Semiolinguística do 
Discurso, Charaudeau define esse sujeito receptor (o chamado Tu-interpretante), for-
necendo algumas bases para que possamos compreendê-lo. É nessa teoria que vamos 
buscar algumas referências para o tratamento dos dados da recepção.

Entendemos que, no âmbito da Semiolinguística, o espaço da recepção está 
circunscrito ao circuito externo de comunicação, sendo representado pela figura do 
chamado “sujeito interpretante” (o Tu-i). Esse sujeito se define como um ser real, que 
atua fora do ato de enunciação, sendo o responsável pelo processo de interpretação 
do discurso. 

Charaudeau distingue, na instância de produção do discurso, um sujeito que se 
desdobra em EU-enunciador e o EU-comunicante. O EU-e é um ser de fala, presente 
explicita ou implicitamente em todo ato de fala. Trata-se de uma imagem de enun-
ciador produzida pelo sujeito produtor da fala (o EU-c), representando seu traço de 
intencionalidade na instância de produção do ato de linguagem. 

Na instância de recepção, também temos o desdobramento de dois seres: o 
TU-destinatário e o TU-interpretante. O primeiro é um interlocutor idealizado pelo 
EU, que pode estar explicitamente marcado ou não no ato de linguagem. Já o TU-in-
terpretante é o responsável pelo processo de interpretação.

 Quando se fala de recepção, é esse sujeito interpretante e sua reação que in-
teressa ao pesquisador. No entanto, como afirma Charaudeau (2008, p. 46), esse su-
jeito “[...] escapa ao domínio do EU”, uma vez que nem sempre corresponde ao ser 
idealizado pelo falante. Ou seja, uma ordem direciona-se a um TU-d, ser idealizado 
que, provavelmente, reconhecerá no locutor uma autoridade e, consequentemente, 
uma posição de subordinação em relação a esse locutor. Porém, o sujeito real ao qual 
essa ordem vai se dirigir pode não corresponder, necessariamente, ao sujeito real que 
receberá essa ordem. 

Segundo Charaudeau (2010), o espaço de recepção é o espaço da prática social 
em que o sujeito deve atribuir sentidos ao ato de comunicação. Trata-se, portanto, do 
espaço dos efeitos produzidos. Para o autor, nas situações de comunicação em que 
o sujeito interpretante é plural e heterogêneo (como na comunicação midiática), a 
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possibilidade de coincidência entre o efeito visado pelo locutor e o efeito produzido é 
ainda menor. Para Charaudeau (2010):

[...] esse sujeito interlocutor é um ator social que tem sua própria autonomia em 
sua ação de interpretação; ele se dedica a essa atividade em função de sua própria 
identidade social, da identidade social do locutor que ele percebe, das intenções que 
lhe atribui, de seu próprio conhecimento de mundo e de suas próprias crenças. (p. 5)

Entre os sujeitos do discurso existe uma relação contratual que depende de 
três componentes: o comunicacional, que diz respeito ao quadro físico da situação; o 
psicossocial, que se refere aos estatutos ligados aos parceiros, tais como idade, sexo, 
categoria socioprofissional, etc.; e o intencional, que diz respeito ao que está sendo 
dito e à intenção estratégica subjacente ao ato de linguagem. 

Vamos considerar os textos produzidos no âmbito da recepção, como um “dis-
curso de comentário”. Esse tipo de discurso revela a opinião do sujeito que comenta. 
Ele é uma espécie de termômetro que permite avaliar a repercussão dos discursos.

Como o próprio Charaudeau afirma, o TU-interpretante está sujeito a restri-
ções. Seu comportamento depende das circunstâncias do discurso que o levam, en-
tre outras coisas, a “calcular os riscos de suas reações possíveis”. (CHARAUDEAU, 
2008, p. 46). 

Ao abordar a relação entre esses sujeitos envolvidos no ato de comunicação, 
sobretudo em discursos predominantemente argumentativos, Charaudeau (2008) 
defende que em toda argumentação o sujeito deve assumir uma posição quanto à 
proposta, quanto ao sujeito que emitiu à proposta e quanto à argumentação. Acredi-
tamos que esses parâmetros possam ser utilizados para descrever o posicionamento 
do interpretante diante dos discursos que a ele se apresentam. 

Charaudeau (2006) aborda as posições do sujeito, inserido num dispositivo 
argumentativo. Essas posições podem dizer respeito tanto à atitude do próprio su-
jeito argumentante em relação à sua própria argumentação, quanto ao sujeito-alvo 
da argumentação. Nesse caso, o sujeito-alvo é levado a posicionar-se em relação à 
proposta apresentada e ao sujeito que emite a proposta. Adaptando esse esquema à 
figura do sujeito interlocutor, podemos identificar algumas atitudes deste em relação 
ao emissor da proposta e em relação à proposta. 

Quanto à posição do sujeito interpretante em relação ao emissor da proposta, 
identificamos três possibilidades:

1. rejeição do estatuto do emissor: o sujeito interpretante pode não dar crédito ao 
sujeito autor da argumentação, rejeitando ou questionando a proposta. Podería-
mos dizer que se trata de questionamentos que podem girar em torno da credibili-
dade e da legitimidade do sujeito argumentante para tratar do assunto abordado. 
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2. aceitação do estatuto do emissor: o sujeito interpretante reconhece no sujei-
to argumentante autoridade, crédito e saber suficientes. Esse reconhecimento 
depende da situação de comunicação. 
3. justificativa do estatuto de um outro sujeito, inserido pelo sujeito argumen-
tante ao longo da argumentação.

Quanto às posições do sujeito interpretante em relação à própria argumentação, es-
tas podem ser de “engajamento” ou “não engajamento”. No caso do “engajamento”, o su-
jeito pode implicar-se pessoalmente no questionamento, defendendo-o. Do ponto de vista 
da recepção, significa concordância ou convergência em relação à proposta defendida pelo 
sujeito argumentante; Nas situações de “não engajamento”, o sujeito pode escolher não 
se implicar pessoalmente na argumentação, mantendo-a a distância. Do ponto de vista da 
recepção, essa atitude significa uma rejeição da proposta do sujeito argumentante.

4 Análise: a recepção da mensagem da pastora Elizete Malafaia

Analisaremos a interação estabelecida com os usuários do Facebook a partir da 
seguinte postagem da pastora Elizete Malafaia:

FIGURA 1 – Postagem da pastora Elizete Malafaia no Facebook.

Fonte: Elizete Malafaia, 2016, online.

A campanha da pastora, até a presente data, obteve 2.100 visualizações, cente-
nas de compartilhamentos e comentários. Dos comentários enviados, analisaremos 
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aqueles que aparecem quando se utiliza a ferramenta “principais comentários”, num 
total de 168 publicações. O número de visualizações e comentários não indica, no 
entanto, que o índice de aceitação da campanha foi alto. Pelo contrário, a proposição 
da pastora gerou uma grande rejeição, que deu margem à defesa de opiniões diver-
gentes em relação à proposta original. Identificamos, nessa situação de comunicação, 
a pastora, como sujeito comunicante e os internautas como sujeitos interpretantes. 
Porém, o que ocorre nas redes sociais é uma possibilidade de inversão de papéis, que 
permite que o sujeito interpretante ocupe a instancia de produção e passe a exercer 
uma influência sobre os demais participantes da interação. 

No material que trazemos para reflexão, temos, portanto, dois exemplos de uti-
lização das redes sociais como espaço de mobilização, por posições antagônicas: de 
um lado, representando uma posição de poder, no campo religioso, a pastora Elizete 
Malafaia, conclamando as mulheres a publicar mensagens condizentes com o estere-
ótipo da mulher “bela, recatada e do lar” e com a imagem tradicional da família; de 
outro, uma parcela da população, da qual a maioria é representante de uma posição 
contrária, que se opõe à ideia de que a formação da família restrita aos padrões tra-
dicionais.

Os dados não nos permitem identificar mais detalhes sobre as características 
identitárias do público interpretante, porém, pela denominação e foto de perfil publi-
cadas, constata-se que a maioria dos internautas que comenta a postagem da pastora 
são adultos, com predominância do sexo feminino: 98 comentários são de mulheres 
e 70 comentários de homens. 

Uma análise quantitativa dos dados nos mostra que, dentre os 168 comentários 
analisados, apenas 26 (que representam 15,5% dos dados) manifestaram engajamen-
to à proposta, enquanto 142 (84,5%) defenderam posições divergentes.

Dos comentários de engajamento, apenas uma pequena parcela obedeceu, ex-
plicitamente, à orientação da pastora, manifestando o amor pela sua família. Para 
exemplificar essa postura, citamos os exemplos (1) e (2)2. Grande parte dos comen-
tários que adeririu à proposta da pastora citou a família dela como uma fonte de 
inspiração, um exemplo a ser seguido, manifestando aceitação quanto ao estatuto da 
emissora, como se verifica nos exemplos (3) e (4):

(1) Amém. Eu tenho uma família abençoada. (C.79)
(2) Eu amo muito minha família (C. 168)
(3) Família abençoada e exemplo para muitos. Que Deus continue abençoando vo-
cês. (C.60)
(4) Eu sigo esse exemplo de família, por isso eu tenho uma família feliz. (C. 115)

2 A transcrição dos comentários preservou seu formato original, mantendo, inclusive, desvios ortográficos 
e demais inadequações à norma culta. A identificação dos autores foi removida, tendo sido substituída pela 
numeração dos comentários, ao final, entre parênteses (C. x)
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A maioria dos comentários foi de não engajamento à proposta da pastora. Al-
guns internautas se restringiram a discordar da proposta, mas muitos aproveitaram 
o espaço para defender outras propostas, tais como a necessidade de mulheres não se 
dedicarem exclusivamente ao lar; a possibilidade de diferentes constituições familia-
res, além do padrão tradicional, dentre as quais famílias com casais formados de pes-
soas do mesmo sexo. Também verificamos que grande parte dos comentários deixou 
clara uma rejeição à pastora, à família dela, à igreja dela e do marido, o pastor Silas 
Malafaia, como veremos adiante.

Dentre os 142 comentários de não engajamento, 35 manifestaram também re-
jeição ao estatuto da pastora, como vemos nos exemplos (5) a (8):

(5) Com o patrimônio de 150 milhões de dólares conforme a revista Forbes divul-
gou. Até eu seria do lar... (C.1)
(6) Haja hipocrisia.... ser do lar e ficar bela e sorrindo com a conta bancária rechea-
da e cheia de pessoas pra cuidar da casa e dos filhos por vc é facil.... quero ver você 
nessa pose toda tendo que enfrentar a realidade da maioria das mulheres brasileiras 
e cristãs, que trabalham 44 h semanais, estudam, e ainda tem que cozinhar, arrumar, 
lavar, limpar, cuidar dos filhos e do marido sozinhas... pq a maioria dos maridos não 
tem vergonha na cara pra lavar uma cueca sequer.... Louvo a Deus pq ele me deu 
um marido que entende que a missão do lar é dos dois.... marido também é dono 
de casa... minha família é prioridade e pro meu marido tb... por isso trabalhamos 
e estudamos assim para podermos ter uma vida digna... e cuidamos juntos da casa 
pois ela não é apenas minha!!!!! (C. 3)
(7) Eu tenho um lar, uma família e sou uma trabalhadora! Não vivo de ludibriar e 
furtar o dinheiro de fanáticos religiosos.... Sinto muito por você ter uma vida tão 
vazia, suja e egoísta (C. 6)
(8) Amar à família todas amam, agora poder ficar em casa cuidando do lar é para 
quem pode!!principalmente para mulher de pastor que não fazem nada. Vai fazer 
algo produtivo!! Cambadas de mandadas do Cunha! (C.40)

As manifestações de não engajamento acima possuem um caráter assertivo, 
com predominância, portanto, da modalidade delocutiva. Além de discordarem da 
imagem da mulher como bela, recatada e do lar, os sujeitos interpretantes usam o 
espaço dos comentários para questionar a conduta da pastora, pautando-se, espe-
cialmente, na crença de que ela possui um patrimônio que a permite viver conforta-
velmente, sem a necessidade de trabalhar fora para colaborar no sustento doméstico. 
Sua realidade, portanto, é totalmente diferente da situação da maioria das mulheres 
brasileiras. Essa diferença é evidenciada, muitas vezes, pelo recurso à descrição nar-
rativa, por meio da qual internautas do sexo feminino narram sua difícil rotina, que 
contrasta com a vivência da pastora, como se vê no exemplo (8). A condição privile-
giada da pastora deve-se, de acordo com os internautas, à posição privilegiada que 
ocupa como pastora ou mulher de pastor, que teriam a “conta bancária recheada”. 
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No caso específico da pastora, é mencionado o fato de ela ter 150 milhões de dólares, 
informação que teria como origem matéria publicada pela revista Forbes, que nesse 
contexto funciona como uma espécie de argumento de autoridade no qual o inter-
nauta se pauta para dar credibilidade à sua fala. Mencionando esses dados, narrando 
suas experiências de vida ou simplesmente descrevendo a impressão que têm sobre 
a vida “vazia, suja e egoísta” da pastora, os internautas manifestam-se contrários à 
ideia de que a mulher deve se dedicar exclusivamente ao lar. Sendo assim, esses co-
mentários não se restringem a se opor à posição defendida pela pastora, mas repre-
sentam um engajamento a outra proposta que se contrapõe à original.

Também são recorrentes opiniões divergentes à da pastora, pautadas numa re-
jeição à figura do seu marido, o pastor Silas Malafaia. Figura bastante conhecida 
no cenário nacional, o pastor Silas é conhecido pelos princípios conservadores que 
defende. Vejamos alguns exemplos de ocorrências que citam o pastor:

(9) Ou seu marido serve à DEUS ou serve ao Cunha. (A cadeira dele cheira enxofre). 
(C.90)
(10) Esse Malafaia, esse RR Soares são malas e uma cambada dos que dizem ptegar 
a palavra de Deus ptegam é a palavra do fute, vejam com quem eles estão juntos 
Malafaia com Temer, RR Soares com Cunha, os doismaiores demônios contempo-
râneo é mole. (C.133)
(11) Com um charlatão desviando dinheiro de idiotas fica fácil ser do lar.
(12) Quem sabe se essa mulher ficasse orando ao invés de tentar subjugar outras 
mulheres o marido dela não seria tão pilantra. (C. 41)
(13) Roubando como seu marido rouba eu também seria do lar querida (C. 163)

Essas postagens constituem-se de asserções de caráter predominante descriti-
vo, repletas de qualificações de ordem subjetiva que descrevem o pastor Silas como 
“charlatão” e “pilantra”. Essas asserções atribuem a possibilidade de a pastora de-
dicar-se inteiramente ao lar às condições proporcionadas por seu marido, que seria 
responsável pelo desvio de recursos da igreja e dos fiéis. Em termos da organização 
enunciativa, verifica-se que algumas asserções dirigem-se à pastora, enquanto outras 
se direcionam aos internautas em geral, o que evidencia uma característica desse tipo 
de enunciação, que é a possibilidade de criação de interações secundárias, que tomam 
o enunciador, autor da postagem, não como interlocutor, mas como tópico de trocas 
dialógicas paralelas. 

As acusações direcionadas ao marido de Elizete, o pastor Silas Malafaia, po-
dem repercutir no sentido de comprometer a legitimidade de ambos, enquanto pas-
tores que desviam o dinheiro alheio, manipulam e enganam inocentes. Pesa, também, 
negativamente, no atual contexto político, a associação do pastor Silas a políticos 
como o presidente Temer e o deputado afastado Eduardo Cunha, personagens envol-
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vidos em denúncias de corrupção e cuja popularidade é baixíssima. Ao se questionar 
a legitimidade da enunciadora, coloca-se em dúvida, também, sua credibilidade.

Dos comentários analisados, dez expressam críticas à família da pastora, como 
vemos nos excertos abaixo:

(14) A família uma família unida rouba mais São vitoriosos mesmos. (C. 72)
(15) Falsos Moralistas!!´é o que essa família é. (C.73)
(16) Família Doriana... Doriana não né, que Doriana é coisa de pobre, essa aí é a 
família Becel... (C. 75)
(17) Família Malacraia... anticristo... isso sim. (C.131)

Adotando a mesma linha argumentativa das postagens anteriores, temos aqui 
comentários que defendem a tese de que toda a família, e não apenas a pastora, se 
beneficia dos roubos promovidos pelos pastores, no âmbito da Igreja. Além disso, a 
família é qualificada como moralista, que é uma das acusações recorrentes nas posta-
gens que questionam a proposta da pastora. A referência à margarina Doriana exige 
um conhecimento intertextual de antigas publicidades nas quais esse produto se vê 
frequentemente associado à representação de uma família feliz, em torno da mesa. A 
associação entre Doriana e Becel procura explorar os dois pontos principais que emba-
sam as críticas à família Malafaia: sua imagem de família conservadora e aristocrata. 

Constatou-se, também, que dezoito comentários apresentam críticas severas 
à igreja à qual a pastora se vincula e às práticas nela adotadas, tais como o dízimo. 
Alguns exemplos são:

(18) Tudo cm dinheiro do dízimo.... (C. 157)
(19) Usurpadores da fé (C. 159)
(20) Olha pra onde vai o dinheiro dos fiéis... vai tudo pro bife da neta. (C. 165)

Mais uma vez, questiona-se a legitimidade da pastora, por meio de qualifica-
ções negativas à igreja dela. Questiona-se, mais uma vez, a idoneidade dos pastores 
e dirigentes da igreja, que estariam manipulando os fiéis e desviando o dízimo para 
uso pessoal. 

Por fim, há nove publicações que utilizam da ironia ao representar famílias fe-
lizes, mas que destoam dos padrões pregados pela igreja. Nesses casos, as postagens 
trazem, quase sempre, fotos de famílias constituídas por casais gays. 

A partir desse conjunto de postagens que representam uma posição de não 
engajamento, o espaço de comentários converte-se num ambiente que proporciona 
aos internautas a oportunidade de se posicionarem contrariamente às propostas da 
pastora, difundi-las e promover um debate em torno da temática da constituição da 
família e do papel da mulher na sociedade.
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Considerações finais

As reflexões acima nos levam a observar como as redes sociais, especificamente 
o Facebook, vêm se tornando um espaço relevante para a discussão de temáticas per-
tinentes à sociedade, funcionando como um dispositivo que favorece a mobilização 
da população para tomada de posição quanto a questões polêmicas. 

Aqui tivemos um exemplo relacionado à midiatização do discurso religioso, 
fenômeno que tem se ampliado nos últimos anos, e que tem sido responsável por am-
pliar o espaço de atuação dos religiosos em geral. A utilização do Facebook por parte 
da pastora Elizete Malafaia é um exemplo de como as mídias possibilitam o contato 
das igrejas com o público, favorecendo a manutenção e captação de fiéis e difusão das 
doutrinas, crenças e valores defendidos pelas igrejas. 

A situação analisada também nos leva a refletir sobre como esse mesmo espaço pode 
permitir que a população ganhe visibilidade e voz e possa defender suas causas, contrapondo- 
-se ao discurso hegemônico e estabelecendo redes de influência sobre um número ili-
mitado de usuários da Internet, promovendo campanhas, tornando públicas as suas 
versões de acontecimentos e defendendo bandeiras. 

Enfim, colocando em prática o chamado midiativismo, as mídias digitais tor-
nam-se um espaço para manifestação mais democrática do indivíduo e de grupos 
que até então não possuíam essa visibilidade, para agir em sociedade de forma mais 
significativa, o que possibilita um saudável (mas nem sempre harmonioso) confronto 
entre ideias divergentes, que é responsável pelo aprimoramento das relações sociais. 
Nesse contexto, destaca-se o papel do discurso, como espaço de conflito, por meio do 
qual pode se instaurar um processo de mudança social.
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