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RESUMO
A presente tese consiste em identificar e analisar o pensamento adventista sobre a
televisão com base na tipologia de H. Richard Niebuhr no clássico Cristo e cultura. A
pesquisa objetivou traçar as pressuposições teológicas, sociais e comunicacionais por trás
do pensamento adventista acerca da TV e que foram herdadas da história social da
denominação. Para tanto, foi escolhido como corpus de análise publicações editoriais
adventistas de língua inglesa que discorriam sobre a relação entre o crente e a televisão.
A análise documental das publicações se deu por meio de uma tipologia de matriz
niebuhriana construída a partir de binômios. Como resultados da pesquisa, foi possível
observar que as respostas do movimento ao problema adventismo-televisão são
multifacetadas e complexas, e podem ser mais bem compreendidas através: (1) das
marcas identitárias reveladas pela história social da denominação, cujo legado milerita é
bastante influente, e (2) das oposições binárias imagem-texto, demonização-sacralização,
autonomia-manipulação, protagonismo-coadjuvação e abstinência-moderação. Na
literatura analisada, o pensamento adventista entre os anos 1950 até início dos anos 1990
é caracterizado por forte rejeição à mídia televisiva, por conta da ideia de rivalidade que
se percebe entre imagem e texto em um movimento de orientação textocentrada. Além
disso, acredita-se que a melhor opção diante da interação com a TV é a abstinência, por
causa da crença no poder subliminar e de manipulação mental da mídia. O pensamento
adventista também se caracterizou pela noção de que a TV é protagonista na vida cristã,
sendo responsável por promover a santificação ou a condenação eterna. A literatura
adventista justifica o uso da televisão apenas em contexto religioso e para fins
evangelísticos, principalmente por conta da vocação escatológica e pelo imperativo
religioso da proclamação da volta de Jesus à Terra. Contudo, os últimos livros do corpus,
publicados entre os anos 1990 e 2000, representam uma mudança na compreensão
adventista da TV. Apesar da prevalência do texto sobre a imagem continuar e do
predomínio da ideia de urgência, outras perspectivas são privilegiadas, entre elas, a
sacralização da TV, que agora pode ser utilizada também em contextos “seculares” e não
exclusivamente para propósitos evangelísticos, o enfraquecimento da noção de TV como
obstáculo à santificação, e a moderação como solução prática para o problema
adventismo-televisão.
Palavras-chave: adventismo; televisão; H. Richard Niebuhr; Cristo e cultura.

ABSTRACT
This thesis seeks to identify and analyze the Adventist thinking about television based on
H. Richard Niebuhr’s typology presented in Christ and culture. The research aimed to
trace the theological, social and communicational presuppositions behind the Adventist
thinking about TV that were inherited from the social history of the denomination. Thus,
it was chosen as a corpus of analysis the English-speaking Adventists editorial
publications about the relationship between the believer and the television. After a
historiagrafic analysis about the Adventism-TV problem and the reading of the Adventist
literature about TV a Niebuhrian typology was constructed based in a binomial structure.
As research results, it was observed that the responses of the religious movement to
Adventism-TV problem are multifaceted and complex, and can be better understood
through: (1) the identity marks revealed by the social history of the denomination, which
Millerite legacy is very influent and (2) the binary oppositions image-text, demonizationsacralization,

autonomy-manipulation,

protagonism-assistance

and

abstinence-

moderation. In the analyzed literature, the Adventist thinking between the 1950s until the
early 1990s is characterized by strong rejection to the television media, because of the
idea of rivalry that is perceived between image and text in a denomination orientated by
the text. Furthermore, it is believed that the best option on the interaction with the TV is
abstinence because of the belief in the subliminal power and the mind control skill of
media. The Adventist thinking was also characterized by the notion that TV is the
protagonist of Christian spirituality, being responsible for promoting the sanctification or
eternal damnation. Adventist literature justifies the use of television only in a religious
context and missionary purposes, mainly due to the eschatological vocation and the
religious imperative of the proclamation of Jesus' return to Earth. However, the later
books of the corpus, published between 1990 and 2000, represent a shift in the
understanding of how should be the believer's interaction with the TV. Despite the
prevalence of text on the image endures and the predominance of idea of emergency,
other perspectives are privileged, among them the sacredness of the TV, which can now
also be used in “secular” context and not exclusively for evangelistic purposes, and
moderation as a practical solution to the problem Adventism-TV.
Keywords: Seventh-day Adventism; television; H. Richard Niebuhr; Christ and culture.
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INTRODUÇÃO
Dada a sua origem multiétnica e intercultural1, um dos principais pontos de
reflexão e debate do cristianismo tem sido a formulação de princípios ou diretrizes
capazes de orientar a relação do cristão com as manifestações artísticas, estéticas, sociais,
econômicas e políticas da sociedade de seu tempo. O primeiro estudo de grande
repercussão na comunidade acadêmica que tentou sistematizar essa questão é o clássico
Cristo e cultura2, do teólogo norte-americano Helmut Richard Niebuhr3 (1894-1962),
publicado nos Estados Unidos em 1951, e que chegou ao Brasil mais de uma década
depois. Considerado um dos livros cristãos de maior impacto do século passado, Cristo e
cultura influenciou gerações de teólogos com sua tipologia quíntupla e tornou sua leitura
e análise praticamente obrigatórias para todos que estudam a relação entre cristianismo e
cultura no Ocidente4.
A obra descreveu diferentes tipos de atitudes ou posturas com que, historicamente,
os cristãos têm se relacionado com a cultura de sua época. Para Niebuhr (1967, p.143),
há cinco posturas básicas que sintetizam a polêmica e tensa interação histórica entre o
cristianismo e a cultura: (1) “Cristo contra a cultura” e (2) “Cristo da cultura”, que são os
extremos antitéticos, e (3) “Cristo acima da cultura”, (4) “Cristo e a cultura em paradoxo”
e (5) “Cristo transformando a cultura”, que são tipos de moderação, os quais ele denomina
como “igreja do centro”. Cada um desses tipos ideais descrevem a maneira com a qual os
crentes têm se relacionado com a sociedade e com o projeto civilizatório de seu tempo. A
essa relação conflituosa e complexa, Niebuhr chama “problema Cristo-cultura”. De
acordo com Spickard (2012, p. 32), Cristo e cultura configura cinco tipos ideais de ação,
os quais guiam os cristãos para agir no mundo de cinco maneiras distintas: os cristãos
podem (1) “opor-se à cultura”, (2) “abraçá-la”, (3) “honrá-la enquanto honra Deus ainda
mais”, (4) “manter Deus e a cultura em tensão” e (5) “procurar transformar a cultura ao
longo das divisas que a fé ensina que devem ser transformadas”. Ou, conforme a
adaptação e síntese feita pelo autor desta tese, o problema Cristo-cultura – isto é, a relação

1

Ver Stark (2006), Tarnas (2005, p. 126-139) e Johnson (2001).
Publicado em 1967 no Brasil pela Editora Paz e Terra, com tradução de Jovelino Pereira Ramos, que foi
aluno de Niebuhr na Escola de Teologia da Universidade de Yale. Ver Niebuhr (1967, p. 9).
3
Não confundir H. Richard Niebuhr com seu irmão mais velho – e também teólogo – Karl Paul Reinhold
Niebuhr (1892-1971).
4
Ver Carson (2012, p. 16 e 36), Shriver Jr (2009, p. 39), Scriven (1998, p. 9), Yoder (1996, p. 31), Carter
(2006, p. 13), Otatti (1982, p. 95), Marty (2001, p. xiii), Hauerwas e Wells (2004, p. 33), Hauerwas e
Willimon (1989, p. 40) e Gustafson (2001, p.xxi).
2
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do crente com a cultura – pode ser de rejeição (“Cristo contra a cultura”), assimilação
(“Cristo da cultura”), síntese (“Cristo acima da cultura”), tensão (“Cristo e a cultura em
paradoxo”) e transformação (“Cristo, transformador da cultura”), como pode ser visto
com mais detalhe no capítulo 4. Para cada um dos tipos Niebuhr dedica um capítulo, no
qual apresenta os pressupostos teológicos da categoria em questão, seus valores e
incoerências, e também autores bíblicos e personagens da história do cristianismo que
servem como exemplos tipológicos, tais como o apóstolo Paulo, o teólogo Agostinho e o
escritor Tosltoi, entre outros.
Sendo um clássico do gênero e leitura de referência na área de teologia e cultura
e na escola norte-americana de sociologia da religião, Cristo e cultura possui um vasto
estado da arte. Curiosamente, os argumentos, críticas e análises ao livro sempre giram em
torno de três grandes focos5: (1) comentários a respeito do propósito e argumento
implícito de Niebuhr em Cristo e cultura; (2) comentários a respeito do uso de definições
e terminologias por Niebuhr; (3) comentários a respeito da legitimidade e precisão da
tipologia criada por Niebuhr (ver capítulo 4).
Sejam quais forem as críticas e reações ao livro, vários autores de envergadura
defendem a relevância da obra na atualidade: “a literatura recente pode ser iluminada por
cada um dos tipos” e “[Cristo e cultura] continuará a ser estudado porque sempre ajudará
a entender respostas alternativas a uma questão ético-teológica fundamental”
(GUSTAFSON, 2001, p. xxxiii e xxxiv). Em consonância a essa lógica, vários estudos
valeram-se da proposta de Niebuhr, quer adaptando-a, quer rejeitando-a, para
compreender a relação de diferentes denominações cristãs com a cultura. Anabatistas,
católicos, menonitas e batistas são alguns dos grupos cristãos que foram objeto de
pesquisas de envergadura e estudos sistemáticos a partir da tipologia de Niebuhr 6. Além
de cenários denominacionais específicos, vários estudos têm se apoiado em Niebuhr para
compreender outros contextos, em franca adaptação e segmentação do problema Cristocultura (os problemas Cristo-negócios, Cristo-música, Cristo-ciência, etc.). Mais de

Categorização adaptada da estrutura e sequência propostas por Friesen (2003, p.145): “uma avaliação
crítica da tipologia de H. Richard Niebuhr em seu clássico Cristo e cultura, requer que consideremos três
questões aparentadas: a conceitualização do problema de Cristo e cultura, o sistema de classificação que
Niebuhr desenvolve, e o próprio argumento normativo de Niebuhr implícito em Cristo e cultura”.
6
Apenas para citar alguns: Carter (2006) é um dos teólogos que se apoia na tipologia niebuhriana para
estabelecer novas categorias para uma sociedade pós-cristã; Yoder (1996) questionou a forma como os
menonitas foram retratados nas categorias niebuhrianas; Scriven (1988) relacionou a problemática Cristocultura com o anabatismo; Dulles (1987), sob a influência dos tipos de Niebuhr, criou categorias ou modelos
eclesiológicos no catolicismo; e Fujiwara (2000) dialoga com a tipologia niebuhriana em sua tese sobre os
conflitos do cristianismo com a cultura nipônica, enfatizando católicos e batistas.
5
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cinquenta anos depois de sua publicação, as categorias de Cristo e cultura ainda se
mostram úteis para prover insights em estudos de religião e teologia. Contudo, existe um
contexto e um cenário denominacional específico que ainda não foi elaborado
academicamente a partir da tipologia niebuhriana: respectivamente, a mídia e o
adventismo.
Os media são frequentemente considerados como produtos da cultura e, desde sua
popularização, mais estudos os tem analisado como fenômenos culturais (KELLNER,
2001; BRIGGS e BURKE, 2004, entre outros). A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem
uma longa história com a mídia como ferramenta proselitista (VANDEMAN, 1971;
BECHARA, 1980; FONSECA, 2008; GREENLEAF, 2011) e uma antiga preocupação
sobre sua influência negativa sobre a membresia (STRAYER, 1987 e 1993; DABSON,
1993; LIZARRAGA, 1994; COLE, 1995). Por muitas décadas, a Igreja Adventista do
Sétimo Dia, além de suas editoras, se envolveu com produções midiáticas. Ela foi pioneira
no Brasil e nos Estados Unidos no uso do rádio e/ou TV para finalidades missionárias, e
especialmente a partir do boom televangelístico dos anos 70 e 80, a denominação criou
uma rede de emissoras e centros de mídia em vários países (FONSECA, 2008 e
SCHARWZ e GREENLEAF, 2009).
Assim como ocorreu no meio protestante e evangélico, o início da relação entre
crentes adventistas e os media foi de desconfiança e resistência (FENN, 1960,
ABELMAN E HOOVER, 1990, BENDROTH, 1996, SCHULTZE, 1996 e LAND,
1998). Entre os meios vistos com reserva pela igreja, a TV e o cinema se destacaram. No
entanto, ao contrário do cinema, cuja frequência pelo membro atualmente é
desaconselhada pela denominação em vários países, entre eles o Brasil, a televisão
ganhou mais aceite pelo fato da igreja ter criado uma estrutura midiática que se vale da
TV como ferramenta evangelística (FENN, 1960, MOON, 1988, LIZARRAGA, 1994, e
DABSON, 1995). Dentre essas emissoras, destacam-se a Hope Channel, canal oficial da
Igreja Adventista em lígua inglesa, e a Novo Tempo, em português. Dessa forma,
enquanto o cinema não obteve apoio denominacional como instrumento proselitista em
potencial, a televisão ocupou espaço central na estratégia evangelística da denominação,
que acreditava ser a televisão um meio que poderia comunicar-se com indivíduos e
famílias em lugares nunca alcançados pela tradicional pregação de púlpito (FENN, 1960,
LAND, 2009d e FOLLIS e CUNHA, 2010). Contudo, a despeito de suas potencialidades
e seus usos religiosos, a televisão ainda é vista por vários círculos da denominação como
um agente satânico e um instrumento de corrupção moral e espiritual em parte do discurso
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adventista (HEGSTAD, 1974, STRAYER, 1987, MELASHENKO e CROSBY, 1993 e
COLE, 1995).
Objeto e metodologia
Com a crescente influência cultural e social da televisão desde que ela foi criada,
não foi surpreendente observar que a sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia
reagiu inicialmente ao fenômeno midiático com as publicações, em forma de panfletos,
das obras What about the movies?, em 19397, Motion pictures and television, em 1947 e
What about television?, de 1956. A despeito do fato de existirem vários artigos e textos
em revistas populares adventistas sobre os meios de comunicação, apenas em 1972 foi
publicado o primeiro livro que não seguia o formato panfletário acerca da relação entre
adventismo e mídia: The media, the message and the man, pela editora Pacific Press.
Depois dele, foram escritos vários livros (veja o tópico “Corpus” da introdução) sobre
como o adventista deveria interagir com a mídia, especialmente com a televisão,
configurando a existência do problema adventismo-mídia, a exemplo do problema Cristocultura identificado pelo teólogo americano.
A partir dessas publicações, a denominação tem procurado estabelecer uma
maneira segura e teologicamente orientada de se relacionar com a mídia, especialmente
com aquela que poderia oferecer mais “risco” à espiritualidade da membresia por seu
caráter domiciliar e popular: a televisão. Como se vê, os desafios impostos pelo problema
adventismo-mídia ainda são motivo de preocupação e atenção do adventismo, e são
importantes para definir os rumos da interação do movimento com os meios de
comunicação. Esses desafios ganham contornos ainda mais complexos e desafiadores ao
se levar em conta que, além das diversas emissoras de TV e centros de mídia espalhados
pelo mundo, a denominação oferece em várias de suas instituições de ensino superior
cursos na área de comunicação, que visam a capacitação profissional para, entre outros
fins, o trabalho junto às mídias adventistas.
Logo, se analisadas, as publicações adventistas sobre os media podem prover um
coerente e relativamente preciso panorama do pensamento adventista acerca da mídia.
Levando em consideração que, dentre os principais meios de comunicação como o rádio,
o cinema, a internet, entre outros, a televisão é um dos maiores objetos de crítica e análise
da literatura adventista oficial, e tomando-se em conta que a TV é o meio sobre o qual a

7

A data é estimada. Mais detalhes sobre essa questão podem ser vistos na seção “Corpus”.
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igreja deposita mais expectativas e investimento nas últimas décadas, escolher a televisão
e analisar a literatura adventista oficial sobre ela é o caminho mais apropriado à presente
pesquisa para compreender muitas das características e resoluções adventistas para o
problema adventismo-mídia. Além disso, ponderando que o universo de publicações
adventistas sobre TV é vasto – e inclui centenas e centenas de atas, relatórios, artigos em
revistas, panfletos e livros, entre outros meios – é preciso eleger uma amostra que seja
representativa desse universo. Dessa forma, o problema entre o adventismo e a mídia será
retratado nesta tese através de um de seus principais desdobramentos, a partir de agora
chamado nesta tese de problema adventismo-televisão.
O problema adventismo-televisão será estudado nesta tese através da análise da
literatura adventista sobre a TV, cujo conteúdo e pressupostos trazem fundamentos e
características comuns a praticamente todos os media, como se verá no decorrer deste
trabalho8. Assim, a presente tese se constitui em um empreendimento intelectual de
natureza empírica, dada a constituição do corpus e sua consequente análise documental9,
apresentando também uma dimensão historiográfica e bibliográfica. É preciso ressaltar
que a análise documental, que se apresenta simultaneamente como método e técnica para
resgate histórico e estudo sócio-cultural, entre outras finalidades, nesta tese é executada
a partir de uma categorização criada com base na tipologia de Niebuhr presente no livro
Cristo e cultura.
Diante disso, como representativo do pensamento adventista sobre a mídia, o
objeto da presente pesquisa se configura como sendo o pensamento adventista acerca da
TV, isto é, como se configura a relação dos adventistas com a televisão. Ademais, além
da definição do objeto e da delimitação de um corpus – respectivamente, o pensamento
adventista sobre a televisão e a literatura adventista sobre TV –, que será mais detalhada
na seção apropriada, faz-se necessário utilizar uma abordagem e uma metodologia que
permitam a identificação do pensamento adventista acerca do problema adventismotelevisão de forma sistemática. Isso acontece porque o corpus da pesquisa compreende
centenas de páginas de conteúdo e envolve diferentes autores, abordagens e períodos
históricos. Logo, foi natural que a abordagem metodológica escolhida estivesse vinculada

8

A relação entre o adventismo e a TV representa o problema adventismo-mídia no sentido de que as tensões
teológicas e os pressupostos identificados no decorrer da tese e que emergem da relação dos adventistas
com a TV são praticamente os mesmos que emergem da relação com as mídias em geral, especialmente
com as audiovisuais.
9
Ver Pimentel (2001) e Moreira (2005).
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ao conceito do problema adventismo-televisão – noção, por sua vez, vinculada à
compreensão niebuhriana do problema Cristo-cultura.
Sendo assim, a tipologia de Niebuhr em seu livro Cristo e cultura foi eleita como
um dos principais métodos da tese de forma natural não apenas como consequência do
uso do seu conceito de problema Cristo-cultura, mas também por seu potencial descritivo
e, posteriormente, analítico das categorizações niebuhrianas. A fim de legitimar e validar
suas ideias acerca da mídia, a literatura adventista acerca da televisão traz fartas citações
bíblicas e dos textos de Ellen G. White, uma das fundadoras do adventismo e cujos
escritos têm caráter profético e normativo para a denominação. Isso revela que existem
pressuposições teológicas – e também sociais e comunicacionais – conduzindo os
argumentos e as conclusões das várias nuances do problema adventismo-televisão. Uma
das principais metas da tese passou a ser, portanto, a elaboração de uma tipologia de
matriz niebuhriana capaz de descrever o pensamento adventista sobre a televisão a partir
da análise documental da literatura adventista sobre TV.
Problema de pesquisa
Assim, a questão de pesquisa que irá orientar esta tese é: tomando como base a
tipologia de Niebuhr em Cristo e cultura e a literatura adventista sobre TV, qual é o
pensamento adventista sobre o problema adventismo-televisão, isto é, sobre a relação
entre o crente adventista e a televisão?
Do problema de pesquisa se derivam outras questões secundárias: Quais são as
pressuposições teológicas, sociais e comunicacionais por trás do pensamento adventista
sobre a televisão? Como a literatura adventista sobre a TV se vale da Bíblia e dos escritos
de Ellen G. White para promover e validar uma compreensão religiosa da TV? Como
deve ser uma adaptação da tipologia niebuhriana entre o adventismo e a televisão, e como
essa tipologia adaptada ajudaria a apontar retratos do pensamento adventista sobre a TV?
Em qual ou quais tipos niebuhrianos o pensamento adventista acerca da televisão se
encaixa? Quais são as características da relação do adventismo com a mídia que podem
ser identificadas e compreendidas a partir da interação do crente com a TV?
Objetivos
O objetivo principal da presente tese é traçar e descrever as características do
pensamento adventista sobre a mídia com base na análise documental da literatura
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adventista acerca da TV feita através da tipologia niebuhrana em Cristo e cultura. Com
isso, espera-se identificar os pressupostos teológicos, sociais e comunicacionais presentes
na literatura adventista sobre televisão e, por conseguinte, compreender quais são as
respostas e soluções que o adventismo tem desenvolvido diante do problema adventismotelevisão.
A fim de se atingir o objetivo principal, outros objetivos secundários emergem
desse empreendimento, a saber:


Descrever um breve histórico do uso da televisão pela Igreja Adventista do Sétimo
Dia;



Traçar um panorama historiográfico dos principais estudos acadêmicos sobre o
problema adventismo-televisão em língua inglesa;



Elaborar uma introdução ao livro Cristo e cultura de H. Richard Niebuhr, levando
em consideração aspectos de sua biografia intelectual, o contexto social, cultural
e religioso da época em que a obra foi concebida, e enfatizando o problema Cristocultura e a tipologia quíntupla desenvolvida pelo autor;



Analisar a lógica interna e o modus operandi da tipologia quíntupla de Niebuhr a
fim de ter fundamentos para a elaboração de uma tipologia de matriz niebuhriana
sobre o problema adventismo-televisão;



Descrever as marcas identitárias do adventismo e elaborar elementos para uma
história social do adventismo a fim de refletir sobre a influência características
teológicas e sociológicas do movimento sobre o problema adventismo-televisão;



Traçar um panorama da literatura adventista sobre TV, com foco em publicações
editoriais populares como livros, livretos, folhetos e panfletos;



Criar uma tipologia de matriz niebuhriana para o problema adventismo-televisão;



Analisar a literatura adventista sobre TV a partir da tipologia de matriz
niebuhriana criada, identificando as tensões e pressupostos teológicos, sociais e
comunicacionais que definem a relação do crente adventista com a televisão;



Identificar a evolução história do problema entre o adventismo e a televisão
através do corpus e enquadrá-lo nos tipos ideais de matriz niebuhriana.
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Justificativa
Do ponto de vista dos estudos do adventismo, a presente tese se justifica por conta
da ausência de estudos de natureza bibliográfica e historiográfica que contemplem a
análise da literatura adventista sobre a mídia e, em especial, sobre a TV, livros, livretos,
panfletos e folhetos. Como pode ser visto no capítulo 1, estudos historiográficos sobre o
pensamento adventista acerca da mídia e da TV se valiam apenas de documentos oficiais
e/ou revistas e periódicos. Livros, livretos, panfletos e folhetos são basicamente ignorados
na historiografia adventista. Daí, para se ter um retrato mais completo e preciso do
pensamento adventista a partir da sua literatura, é preciso incluir nos dados analisados os
tipos de publicações não incluídas em trabalhos anteriores, algo que esta tese se propõe a
fazer. Além disso, cabe ressaltar que na historiografia adventista sobre a literatura acerca
da mídia há poucos estudos de natureza acadêmica e/ou com uma tese e metodologia
pouco consistentes. Por isso, essa é outra lacuna que esta tese tenta preencher. Além disso,
uma vez que a crescente preocupação de líderes e teólogos da denominação passam pela
relação do adventismo com as novas tecnologias e com a mídia 10, e da emergência da
televisão como instrumento estratégico evangelístico, pesquisas que procurem elucidar as
questões que circundam o problema adventismo-mídia podem colaborar ao estado da arte
da discussão. Uma vez que o corpus desta pesquisa consiste em materiais em língua
inglesa, esta pesquisa também espera prover, posteriormente, insumo e dados para os
estudos do adventismo no circuito acadêmico anglófono, valendo-se dos contatos feitos
pelo autor desta tese durante seu período de doutorado-sanduíche nos Estados Unidos em
2014.
Do ponto de vista dos estudos sobre protestantismo esta tese se justifica como uma
modesta adição ao campo, uma vez que o adventismo figura com certa frequência em
grupos de trabalhos e fóruns temáticos de congressos de teologia e religião dentro da área
de estudos de protestantismo ou de protestantismo/pentecostalismo. É preciso salientar,
entretanto, que comparado com o catolicismo, neopentecostalismo e religiões afrobrasileiras, o protestantismo tem despertado pouco interesse da academia brasileira como
objeto de pesquisa (RIBEIRO, 2007, p. 72 e 73). Se o protestantismo é um objeto
localizado na periferia da academia brasileira, o cenário é ainda mais severo quando se
trata do adventismo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não apenas recebe pouca atenção
do mainstream acadêmico brasileiro, como também é muitas vezes esquecida quando se
10

Ver Novaes (2015).
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trata de estudos sobre protestantes e evangélicos no país (FONSECA, 2008, p. 89; e
FURTADO, 2014, p.30-37)11. O não-lugar do adventismo na academia brasileira
acompanha o papel periférico das denominações protestantes como tema de pesquisa,
contudo, da perspectiva dos estudos sobre o protestantismo no Brasil, o adventismo
amarga uma segunda marginalização, sendo coadjuvante em um campo também
coadjuvante12. Assim sendo, outra justificativa desta pesquisa, além de colaborar com o
campo, é chamar a atenção para realidade de não-lugar do adventismo no circuito
acadêmico dos estudos sobre o protestantismo e nas pesquisas de religião, em um
primeiro momento, e para a “timidez” do protestantismo em relação a outros movimentos
e denominações religiosas, em um segundo momento, como mencionaram os autores
discutidos nesse parágrafo.
Da perspectiva dos estudos do campo mídia e religião, esta tese se justifica ao
buscar colaborar com estudos que problematizem a conturbada relação dos crentes com
a mídia, em especial com a televisão, sob a ótica dos pressupostos teológicos, sociais e
comunicacionais dos religiosos, de certa forma dando continuidade ao trabalho de Stout
e Buddenbaum (1996), Campos (2004), Follis e Cunha (2010), Tomáz (2015), entre
outros. Além disso, esta pesquisa pretende fornecer uma tipologia que seja útil e válida
para auxiliar futuros estudos acerca do pensamento e da relação das denominações e seus
adeptos com a mídia.
Além disso, da persepctiva do estado da arte e da crítica à Niebuhr, em especial à
obra Cristo e cultura, esta tese espera fornecer elementos para contribuir com os estudos
niebuhrianos. Essa contribuição pode se dar por meio da tentativa de reunir e articular
elementos para um estado da arte da crítica a Cristo e cultura, e que podem proporcionar
novos argumentos e informações para auxiliar na legitimação da tipologia niebuhriana
como ainda útil para determinados tipos de abordagem e pesquisas – não somente, mas
principalmente – em religião. Embora o livro Cristo e cultura seja cinquentenário, a
discussão sobre a obra, seu significado atual e a validade de sua tipologia ainda carecem
11

É curioso notar que no próprio trabalho já mencionado de Ribeiro (2007), no qual se aponta a
marginalização do protestantismo como objeto de estudo, o adventismo não está presente. O mesmo ocorre
no trabalho historiográfico de Mendonça (2005) sobre o protestantismo no Brasil, que objetiva ser
abrangente.
12
Fonseca (2008, p. 91) cita duas hipóteses para explicar essa realidade: “a posição de fronteira que a
denominação ocupa no mundo evangélico”, ora definida como pertencente ao grupo dos evangélicos, ora
classificada como seita; e a ideia de que já se se conhece razoavelmente esse grupo, por isso seriam
“desnecessárias maiores investigações ou análises”. Embora ele argumente que esse segundo pensamento
existe por conta das crenças distintivas adventistas, como a alimentação vegetariana, o sábado, etc., e de
sua razoavelmente conhecida estrutura hospitalar e educacional, não fica muito claro em seu texto qual é
exatamente a relação entre esses fatores e elementos.
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de maior esclarecimento, e esta pesquisa se justifica também ao se propor navegar nessas
turvas, mas recompensadoras águas intelectuais. No Brasil, infelizmente, o trabalho de
Niebuhr ganhou pouca repercussão e os estudos de sua obra são muito poucos13. Diante
desse cenário, esta tese também se justifica como uma modesta contribuição aos estudos
do legado de Niebuhr, prestigiado no cenário intelectual anglófono, mas ainda pouco
conhecido e lido em território acadêmico brasileiro.
Corpus
Para construir uma tipologia do problema adventismo-televisão foi preciso
escolher um corpus dos principais materiais já produzidos que abordam essa questão. Para
tanto, a presente tese estabeleceu alguns critérios de seleção que favoreceram os objetivos
e enfoques da pesquisa, a saber: (1) autoria adventista; (2) publicação oficial da
denominação e/ou via editora adventista em países de língua inglesa; (3) publicação em
língua inglesa; (4) abordagem não periférica da TV em seu conteúdo e acréscimo
relevante à discussão do problema adventismo-televisão; e (5) publicações editoriais em
forma de livros, livretos, panfletos ou folhetos somente, excluindo-se documentos, atas,
relatórios, trabalhos acadêmicos, pesquisas científicas e artigos e matérias de revistas.
A respeito do primeiro critério, foi incluída toda literatura proveniente de autores
adventistas, pelo fato de que, do ponto de vista do ineditismo desta tese, seria mais
coerente e viável avaliar o pensamento adventista sobre a relação do crente com a
televisão primeiro a partir da visão institucional e do insider, para só depois em trabalhos
futuros somá-la com uma possível perspectiva outsider do fenômeno e do problema
adventismo-televisão. De qualquer forma, não foi encontrado nenhum material de autoria
não adventista que atendesse todos os cinco critérios estabelecidos nesta pesquisa.
Acerca do segundo critério e terceiros critérios, foram incluídos todos os materiais
de língua inglesa publicados por editoras adventistas em países de fala anglófona – ou
que possuem o inglês como idioma oficial ou co-oficial – que preecheram as cinco normas
de seleção estabelecidas. A língua inglesa foi escolhida por dois motivos. Primeiro, por
conta da quantidade de publicações adventistas sobre televisão existentes nesse idioma.
A título de comparação, uma busca preliminar feita pelo autor desta tese encontrou apenas
uma publicação em espanhol14, mas que não discorria sobre televisão, e duas em
13

Ver Novaes (2015b).
O livro 1 clic: claves para internautas, de Pablo Ale, publicado em 2011 pela Aces, editora adventista
argentina. Contudo, o livro abordava apenas a internet e as redes sociais, não discorrendo sobre televisão.
14
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português15 que tratavam de mídia em geral, reservando espaço relevante e significativo
para a televisão, ao passo que em inglês foram registradas 12 publicações, como se verá
mais adiante. O panorama da publicação adventista sobre TV em outros idiomas era ainda
mais limitado ou inexistente. Dessa forma, a pequena quantidade – ou a inexistência – de
publicações em outros idiomas que não o inglês, inviabilizariam a análise proposta neste
trabalho, especialmente no que se refere a evolução história do pensamento adventista
através das décadas. Diante disso, apenas editoras adventistas em países de fala inglesa
foram selecionadas.
Acerca das editoras, de onde se registrou a maior parte da proveniência dos
materiais sobre televisão, é necessário contextualizar que existem, mundialmente, 62
editoras adventistas em atividade16. Dessas, apenas dez estão localizadas em países de
fala inglesa e/ou cujo idioma oficial ou co-oficial é o inglês17. São elas:
1. Review and Herald Publishing Association18 (Estados Unidos);
2. Pacific Press Publishing Association (Estados Unidos);
3. Inter-American Division Publishing Ministry (Estados Unidos);
4. Signs Publishing Company (Austrália);
5. Southern Publishing Association (África do Sul);
6. Oriental Watchman Publishing House (Índia);
7. Philippine Publishing House (Filipinas);
8. Stanborough Press Limited (Inglaterra);
Além dessas casas publicadoras, destacam-se também outras duas19, de natureza
acadêmica, sediadas em universidades adventistas. São elas:

9. Andrews University Press (Estados Unidos);
10. Avondale Academic Press (Austrália).

15

Os livros são: Nos bastidores da mídia, de Michelson Borges, publicado em 2005 pela Casa Publicadora
Brasileira, e Entretenimento e mídia: cinema, televisão, filmes e internet – uma abordagem histórica,
bíblica e nos livros de Ellen White, de Demóstenes Silva, publicado em 2010 pela Ceplib, editora adventista
universitária no nordeste brasileiro.
16
Ver http://publishing.gc.adventist.org/publ_houses.html.
17
Os dois países que possuem o inglês como idioma co-oficial e cujas editoras fizeram parte do processo
de seleção para o corpus são as Filipinas e a Índia.
18
Em 2014, a Review and Herald encerrou suas atividades, sendo absorvida pela Pacific Press.
19
Não foram encontradas produções relevantes e suficientes para a inserção do corpus em outras editoras
acadêmicas de língua inglesa.
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Identificadas as editoras por idioma, o autor desta tese analisou o catálogo 20 de
cada uma delas a fim de averiguar a presença de livros sobre televisão – ou sobre mídia
em geral, mas que reservasse espaço e/ou discussão relevante sobre televisão. Também
foram enviados e-mails para editores das casas publicadoras cujo catálogo aparentava
estar incompleto ou desatualizado, ou simplesmente quando o autor desta tese procurava
tirar dúvidas a respeito do acervo. Após a verificação do catálogo e da troca de mensagens
eletrônicas, constatou-se que apenas seis editoras possuíam em seu acervo materiais sobre
televisão ou meios de comunicação em geral, mas que dedicam espaço e discussão
relevante sobre televisão. São elas:

1. Review and Herald Publishing Association (Estados Unidos);
2. Pacific Press Publishing Association (Estados Unidos);
3. Signs Publishing Company (Austrália);
4. Southern Publishing Association (África do Sul);
5. Andrews University Press (Estados Unidos);
6. Avondale Academic Press (Austrália).

Além disso, foi feita também uma pesquisa in loco no acervo do Center for
Adventist Research21 para localizar os materiais identificados pela varredura dos
catálogos e pelas mensagens trocadas com os editores. Durante essa busca no centro de
pesquisas, foram encontrados outros materiais que, ou não estavam mais sob a posse do
acervo da editora, ou a editora não tinha mais a informação sobre sua publicação em seus
registros. Dessa forma, além dos livros encontrados via catálogo das editoras acima
consultadas, o corpus desta tese também foi constituído de publicações em forma de
panfletos, folhetos e livretos lançados pela sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo
Dia em Washington, e provavelmente impressos e distribuídos pela “Review and Herald”
e/ou “Pacific Press”. De qualquer forma, estando vinculados às editoras ou não, os
materiais publicados pela sede mundial da Igreja Adventista e seus departamentos
mostraram-se uma adição valiosa ao corpus, uma vez que eles estão entre os mais antigos
de que se tem registro na denominação.

20

Disponíveis nos sites das editoras.
O Center for Adventit Research é um centro de pesquisa ligado ao Ellen G. White Estate, órgão
reponsável pelo patrimônio literário de Ellen White. Ele possui o mais extenso e completo acervo de
materiais – em dezenas de idiomas – sobre o adventismo no mundo, e fica localizado na Andrews
University. Ver http://www.centerforadventistresearch.org/.
21
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Cabe ressaltar que a procura por materiais oficiais também se justifica pelo fato
de que há interesse da presente pesquisa em focar majoritariamente o pensamento
adventista institucional sobre a TV, deixando para estudos posteriores a tarefa de avaliar
de forma mais detida as várias percepções e compreensões sobre a televisão dos diferentes
“adventismos” vividos pela membresia em suas distintas regiões e culturas. Dessa forma,
buscou-se analisar produções que tivessem a “chancela” institucional, daí o aceite de
livros publicados por editoras da denominação e materiais de natureza administrativoeclesiástica publicados diretamente pela sede mundial da igreja, frutos de decisões
estratégicas e cujo público-alvo era a membresia. A membresia, por sinal, também é uma
das razões pelas quais não foram incluídos no corpus documentos, atas e relatórios
propriamente ditos, cuja natureza é interna e de acesso restrito, mas apenas aqueles
pareceres oficiais que foram editados e disponibilizados em formato mais popular para a
membresia adventista.
É preciso reforçar a importância, na presente tese, da autoria adventista nas
publicações e, ainda mais, da exigência de elas estarem vinculadas a um órgão
administrativo da igreja ou a uma editora da denominação. Foram excluídos livros
publicados por autores adventistas de forma independente, porque se entende que não são
obras que passaram pelo crivo confessional e teológico da denominação, portanto, não
representativas do pensamento institucional que, como foi dito, é o foco primário desta
pesquisa. A título de esclarecimento, ficaram de fora do corpus dessa pesquisa artigos de
revistas adventistas como as antigas “Youth’s Instructor” e “Present Truth” ou as atuais
“Adventist Review” e “Adventist Today”, por exemplo. Isso se deu por conta da
característica menos “representativa” (do ponto de vista do objetivo e foco da presente
pesquisa) dos artigos das revistas, já que em sua maioria os textos são precedidos de
advertências e ressalvas de que não representam necessariamente o pensamento da
denominação e do veículo. Com os documentos, obviamente, não há esse problema. E
com as publicações em forma de livros ou livretos feitas pelas editoras adventistas
também não, uma vez que elas necessariamente passam por um crivo eclesiástico e
confessional antes de serem autorizadas. Com isso, a ressalva de que os textos não
representam a denominação ocorrem somente em revistas adventistas, mas não em livros,
livretos, folhetos e produtos publicados editoriais de natureza semelhante pelas casas
publicadoras. Outro fator essencial que justifica a ausência da inserção de artigos de
periódicos adventistas no corpus desta tese tem que ver com o fato de que estudos sobre
o pensamento adventista acerca da relação do crente com a TV já foram realizadas a partir
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da análise das principais revistas da denominação, como se pode ver na seção 1.3 do
capítulo 1. Contudo, até o presente momento nenhum estudo adventista sobre o
pensamento da denominação acerca da TV foi feito tomando como corpus a literatura
adventista em forma de livros, panfletos, folhetos e livretos.
Abaixo segue a lista de livros e outras publicações do gênero que cumprem apenas
parcialmente os cinco critérios estabelecidos, mas que podem ser úteis para estudos
posteriores que pretendem se valer desta tese como ponto-de-partida. Abaixo encontramse os livros e as justificativas para sua não inclusão no corpus:
1. What about the movies?, de M. E. Kern (Review and Herald, 193922): tema
não relacionado à televisão;
2. Counsels to writers and editors, de Ellen White (Ellen G. White Estate,
1946): tema não relacionado à televisão;
3. Will movies and religion mix?, de James Ward (General Conference of
Seventh-day

Adventists/Young

People's

Missionary

Volunteer

Department, 196?23): tema não relacionado à televisão;
4. A guide to marketing adventism, de Dan Day (Pacific Press, 1990): tema
não relacionado à televisão;
5. Cinema, de Mauro Bueno (Independente, 2000): língua portuguesa, tema
não relacionado à televisão e publicação independente e “não-oficial”;
6. Nos bastidores da mídia: como os meios de comunicação afetam a mente,
de Michelson Borges (Casa Publicadora Brasileira, 2005): língua
portuguesa;
7. História da comunicação adventista no Brasil, organizado por Ruben
Holdorf (Unaspress, 2009): língua portuguesa;
8. Pontes de esperança: guia para diretores de comunicação da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, organizado por Edson Rosa, Luis Henrique dos

22

A data de 1939 é uma possibilidade. De acordo com a avaliação do material feita pelo Center for
Adventist Research, a única garantia é que o material foi produzido ao final dos anos 1930. No mesmo
centro há reimpressões desse folheto cujas datas de publicação, com segurança e exatidão, são 1946, 1948,
1949, 1950 e 1951.
23
De acordo com a avaliação do material feita pelo Center for Adventist Research, não se sabe em que ano
exatamento dos anos 1960 o folheto foi publicado.
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Santos e Martin Kuhn (Unaspress, 2009): língua portuguesa e tema não
relacionado à televisão24;
9. Entretenimento e mídia: cinema, televisão, filmes e internet: uma
abordagem histórica, bíblica e nos livros de Ellen White, de Demóstenes
Silva (Ceplib, 2010): língua portuguesa;
10. 1 Clic: claves para internautas, de Pablo Ale (Aces, 2011): língua
espanhola;
11. How to feed the mediavore, de Heather Thompson Day: the 30-day
challenge (Review and Herald, 2013): tema não relacionado à televisão.
12. Confissões de uma viciada em internet, de Fabiana Bertotti (Independente,
2014): língua portuguesa, tema não relacionado à televisão e publicação
independente e “não-oficial”;
13. Hiperconectados, de Katia Oliveira (PoliPrinter, 2015): língua portuguesa,
tema não relacionado à televisão e publicação independente e “nãooficial”.

Ao final do levantamento de publicações elencáveis conforme os cinco critérios
estabelecidos, chegou-se à lista de 12 publicações, cujas capas podem ser visualizadas
nos anexos 1 a 12 e cujas informações mais detalhadas sobre autoria, estrutura editorial e
conteúdo podem ser conferidas no capítulo 5. As publicações que compõem o corpus
desta tese são:

1. Motion pictures and television (Missionary Volunteer Department, 1951)
2. What about television? (General Conference of Seventh-day Adventists
Comitee, 1956);
3. Quagmire... jungle... desert... or what? The pros and cons of television
viewing, de Joe Engelkemier (General Conference of Seventh-day
Adventists, 1967);
4. The media, the message, and man, de Walter Scragg (Southern Publishing
Association, 1972);

24

Na verdade, Pontes de esperança é um manual prático para membros que ocupam funções de diretores
de comunicação de suas respectivas igrejas. O enfoque do material, embora trate em um capítulo sobre
televisão, é exclusivamente técnico, e não acrescenta de maneira significativa à discussão do problema
adventismo-televisão.
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5. Mind manipulators, de Roland R. Hegstad (Review and Herald, 1974);
6. Televiolence, de H. M. S. Richards Junior (Review and Herald, 1978);
7. Television and the Christian home, de Marvin Moore (Pacific Press,
1979);
8. The television time bomb, de E. Lonnie Melashenko and Timothy Crosby
(Pacific Press, 1993);
9. Remote controlled: how TV affects you and your family, de Joe L. Wheeler
(Review and Herald, 1993);
10. Media values: Christian perspectives on the mass media, de Daniel
Reynaud (Avondale Academic Press, 1999);
11. What you watch: a Christian teenager’s guide to media evaluation and
decision-making strategies, de Tony Knight (Signs Publishing Company,
1994);
12. Screen deep: a Christian perspective on pop culture, by Scott Moncrieff
(Review and Herald, 2007).
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CAPÍTULO 1
UM PANORAMA HISTÓRICO E HISTORIOGRÁFICO SOBRE O
PROBLEMA ADVENTISMO-TELEVISÃO
Uma vez que o objetivo desta tese é identificar e caracterizar o pensamento
adventista sobre a televisão a partir de uma tipologia de matriz niebuhriana, este capítulo
consiste em apresentar a discussão acadêmica sobre a relação entre o adventismo e a
televisão feita por estudiosos adventistas. Dessa forma, primeiramente este capítulo
apresenta um histórico sucinto sobre o uso da televisão pela Igreja Adventista do Sétimo
Dia, estabelecendo relações pontuais com o cenário sócio-religioso protestante e
evangélico nos Estados Unidos do século 20. Embora o foco desse retrato histórico seja
o do desenvolvimento institucional do uso televisivo pela igreja, já se introduz nele alguns
elementos do problema adventismo-televisão.
Na segunda e terceira seções, são feitas análises historiográficas daquilo que foi
escrito na academia adventista sobre a relação do adventismo com a televisão em língua
inglesa, uma vez que o corpus desta tese é composto por publicações nesse mesmo
idioma. Diferentemente da primeira seção, a segunda e a terceira trazem uma abordagem
relacionada aos pressupostos teológicos, sociais, culturais e comunicacionais por trás da
relação conflituosa entre a denominação e a mídia cinematográfica e televisiva25.
Assim, a segunda seção traz uma historiografia dos trabalhos acadêmicos em
inglês sobre a relação do adventismo com o cinema, por conta desse meio ser o primeiro
a receber severas críticas e acusações de diversos atores do adventismo, e também por
causa da influência que a postura adventista em relação ao cinema exerceu sobre o
problema entre o adventismo e a televisão. Por fim, a terceira e última seção apresenta
uma historiografia dos trabalhos acadêmicos em inglês sobre a relação do adventismo
com a televisão. A partir desse panorama historiográfico, é possível identificar elementos
importantes para se compreender o pensamento adventista sobre a TV, tais como as
principais marcas identitárias de natureza sociológica e teológica do movimento, bem

25

A exceção é o trabalho de Fenn (1966), que também se concentra no uso da TV pela denominação. Fenn
é, inclusive, citado durante a seção que trata da história da utilização da mídia televisiva pela Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Contudo, ele foi incluído na seção da historiografia cuja ênfase é o problema
entre o adventismo e a televisão pelo fato de que em seu trabalho existem em alguns momentos de
exercícios críticos em relação ao pensamento adventista sobre a mídia, e que se mostraram importantes ao
ponto de justificar sua participação na já seção historiográfica.
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como os elementos teológicos e comunicacionais a serem considerados na formulação de
uma tipologia para a análise do corpus.
1.1. Uma breve história do uso da televisão pela Igreja Adventista do Sétimo Dia
Herdeiros de uma cultura do texto e da palavra impressa, protestantes históricos e
evangélicos nos Estados Unidos tiveram uma relação conflituosa com os meios de
comunicação de massa. O primeiro deles a despertar otimismo e resistência de uma só
vez foi o rádio. O grande obstáculo filosófico que os crentes tiveram que superar foi o
potencial do rádio para o entretenimento e futilidade (BENDROTH, 1996, p. 76). Ao
contrário de outras mídias que “caíram” mais fáceis como presas de um discurso
conservador, a exemplo do cinema, o rádio era cheio de ambiguidades, o que dividia a
opinião de cristãos quanto a usá-lo ou rejeitá-lo (BENDROTH, 1996, p. 77). Seus críticos
levantam suspeitas de que participar no rádio poderia estimular “uma exposição
orgulhosa que elevaria o eu”, enquanto outros acusavam-no de ser “um meio muito
impessoal para comunicar verdades espirituais” (BENDROTH, 1996, p. 76 e 78). Mas as
objeções foram rapidamente refutadas por conta de sua utilidade óbvia para o
evangelismo e sua adaptabilidade para o trabalho missionário em terras estrangeiras.
Dessa forma, evangelistas e missionários foram os grandes defensores da utilização da
mídia no século 20. O Instituto Bíblico Moody26, por exemplo, era um dos partidários
pró-rádio, oferecendo treinamentos que preparavam pastores evangélicos para o uso da
mídia (BENDROTH, 1996, p. 77).
Com o adventismo não foi diferente, já que os primeiros olhares lançados para o
rádio também foram de desconfiança (FENN, 1960, p. 2 e 3; LAND, 1998, p. 155).
Apesar de iniciativas de pioneiros como John Ford e H. M. S. Richards, que faziam
transmissões religiosas pelo rádio desde a segunda metade da década de 1920, havia muita
resistência por parte da administração mundial adventista. Com a profissionalização 27 do
evangelismo na igreja, o número de pastores que experimentavam novas técnicas para a
pregação da mensagem, sendo a principal o rádio, aumentou. Contudo, até que se

26

O Instituto Bíblico Moody, inaugurado em 26 de setembro de 1889, surgiu como uma escola de
treinamento rápido para pastores, leigos e mulheres com foco na pregação e no evangelismo, e deve seu
nome a Dwight L. Moody, fundador do instituto e considerado o evangelista de maior projeção do século,
pregando para cerca de cem milhões de pessoas em vida (POLLOCK, 2005, p. 340-351).
27
Para saber mais, ler a seção “Desenvolvendo um ministério profissional”, de Schwarz e Greenleaf (2009,
p. 387-400).
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provasse o contrário em resultados reais – entenda-se conversões e batismos –, os
evangelistas que abraçaram o rádio sofreram com críticas e preconceito.

Porque os evangelistas eram inovadores, eles se tornaram alvos de
críticas dentro da igreja. Se havia apostasia, a culpa era da
impetuosidade de quebrar recordes de batismo. Se eles escondessem a
identidade da igreja por conta de hostilidade pública real ou imaginada
contra o adventismo, eles eram acusados de divulgar a si mesmos mais
do que a mensagem (LAND, 1998, p. 154).

Em 1935, com base nos excelentes resultados de Ford, a sede mundial da igreja
decidiu tornar seu programa no rádio o primeiro a ser patrocinado pela igreja, mas o
“esforço pioneiro para adaptar o rádio ao evangelismo foi consideravelmente caro e
sofreu ataques na Conferência Geral [sede mundial da igreja]”, tudo porque “a igreja
parecia relutante em usar o novo meio do rádio” (LAND, 1998, p. 155). Foi somente em
1941 – mais de uma década depois que Ford e Richards, entre outros, estavam fazendo
uso evangelístico do rádio – que a sede mundial da igreja aprovou um plano para iniciar
uma campanha nacional de evangelismo radiofônico. Land (2009a, p. 97) considera que
o maior desenvolvimento e crescimento do evangelismo adventista entre a primeira e a
segunda guerra mundiais se deu com o uso do rádio28. Nesse período, vale mencionar que
The voice of prophecy era o programa adventista mais bem-sucedido e longevo, e que era
liderado pelo pastor Richards, indo ao ar em 1937 (LAND, 2009e, p. 313). Uma das
principais razões para o êxito do rádio foi o impacto que a Grande Depressão do início
dos anos 1930 e as drásticas mudanças sócio-políticas pré-segunda guerra mundial
causaram no público anglófono, fazendo aumentar o interesse pelas pregações cristãs
(LAND, 1998, p. 154).
A televisão, entretanto, não encontrou terreno fértil no cenário evangélico
estadunidense29. Se o preconceito com o rádio havia diminuído drasticamente após o
início do seu uso pelos crentes nos anos 1920, a televisão possuía características que a
tornavam ainda mais “mundana” e perigosa. No rádio, a cultura da palavra e do texto
bíblico ainda eram bastante valorizadas através da oralidade inerente à mídia radiofônica,
mas a televisão, por sua vez, fazia com que a oralidade dividisse espaço com a

28

Um exemplo do crescimento e da expansão do rádio pelos adventistas, que se iniciou nos anos 1930, é o
trabalho de Sackey (1990), que fala sobre o evangelismo pelo rádio em Gana. Para mais informações sobre
a história do uso do rádio pelos adventistas, veja Vandeman (1971).
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O mesmo ocorreu no cenário evangélico brasileiro, como pode ser visto no trabalho de Tomáz (2015),
que analisa a relação da Assembleia de Deus com a televisão.
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visualização. Na mente evangélica, a televisão proporcionava uma verdadeira luta palavra
versus imagem. Os primeiros anos da televisão nos Estados Unidos também não
“ajudaram” a desfazer os rótulos negativos que rondavam a mídia, já que por serem
poucos os americanos que possuíam um televisor em casa, muitos assistiam TV em locais
“demonizados” como bares e botequins (BENDROTH, 1996, p. 77). Abelman e Hoover
(1990, p. 53 e 54) comentam que os reinos dos quais a televisão emergiu eram
“simplesmente muito próximos dos ‘entretenimentos’ depreciados secularizados do salão
de dança, do bar e do bordel”, reforçando o tratamento demonizador oferecido pelos
crentes. Nos anos 1950, a situação seria ainda mais desfavorável por conta da presença
de propagandas de tabaco e álcool, e pela popularidade crescente de vedetes e
celebridades (BENDROTH, 1996, p. 77), associando de vez a TV ao “mundanismo” nos
círculos cristãos ortodoxos.
Dessa forma, foi o potencial missionário da televisão, considerado por muitos
pastores evangelistas como igual ou maior do que o do rádio, que iniciou o processo de
“sacralização” da mídia. Obviamente, os resultados numéricos de interessados e batizados
fizeram o restante. É possível considerar, logo, que o paradigma da Grande Comissão 30
foi a força orientadora e sacralizadora do uso da mídia pelos evangélicos (SCHULTZE,
1996, p. 63).

[...] quando os evangélicos pensam religiosamente sobre a mídia, eles
não pensam primariamente em termos de entretenimento ou
informação, mas em termos de persuasão espiritual. Essa prioridade
convincente deriva diretamente das convicções teológicas evangélicas
a respeito da necessidade de salvação pessoal. Porque todas as pessoas
que não creem pessoalmente que Cristo morreu na cruz por eles estão
condenadas à morte eterna, é incumbência dos evangélicos partilhar o
evangelho com todos tão rápida e efetivamente quanto for possível
(SCHULTZE, 1996, p. 63 e 64).

A lógica evangélica basicamente se repetiu no contexto adventista do sétimo dia.
Os evangelistas adventistas, atentos às novas tecnologias de comunicação, insistiram no
potencial evangelístico da mídia a despeito das suspeitas dos líderes da igreja (FENN,
1960, p. 3). A grande diferença foi que, “ao contrário de sua resposta inicial ao rádio”,
conta Land (1998, p. 156), “os adventistas enxergaram rapidamente as vantagens do meio
televisivo com a chegada dos aparelhos de TV domésticos”. Dessa forma, poucos anos
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O paradigma da Grande Comissão, baseado em Mateus 28:18-20, consiste na ordem dada por Jesus aos
seus seguidores de que eles deveriam espalhar sua mensagem para todas as nações da Terra.
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foram necessários para a denominação considerar investir no meio televisivo. Entre os
primeiros promotores da televisão, encontram-se George Vandeman e Paul Wickman,
que apresentaram a ideia de um programa religioso televisivo à igreja, sendo Wickman
secretário do departamento de rádio da sede mundial da denominação na época. Com o
aceite, a igreja optou por uma tentativa de programação local primeiro, e não em rede
nacional. Assim, o primeiro programa religioso adventista para a TV foi ao ar em San
Francisco, Califórnia, às 19h30 de 26 de novembro de 1949, chamado The quiet hour,
produzido por Julien Tucker (FENN, 1960, p. 4). O programa, segundo Fenn (1960, p. 4)
foi um sucesso tanto do ponto-de-vista evangelístico quanto financeiro. O formato do The
quiet hour, assim como o de outros programas nessa primeira fase do adventismo na
televisão reproduzia o modelo do rádio, sendo chamado de “um programa de rádio na
frente da televisão” com abundância de sermões (FENN, 1960, p. 4). Os experimentos
televisivos locais dos adventistas continuaram com os programas: A faith to live by, que
foi ao ar em cinco de fevereiro de 1950, em Baltimore, Maryland; Faith for today, 21 de
maio de 1950, em New York; e Heralds of hope, em outubro de 1950, em Washington
D.C.
A faith to live by, Faith for today e Heralds of hope também foram bem-sucedidos
em termos evangelísticos, conquistando grande audiência. Porém, foi Faith for today o
único dos quatro programas pioneiros a não ser descontinuado, tornando-se o principal
programa televisivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia por algumas décadas e “o
primeiro programa televisivo religioso da nação [norte-americana] quando foi transmitido
por sete estações da rede ABC em três de dezembro de 1950” (FENN, 1960, p. 38). Fenn
(1960, p. 9 e 14) comenta que, após as experiências de San Francisco, Baltimore, New
York e Washington, a igreja, em seu concílio de outono de 1950, estava convencida de
que (a) “a televisão veio para ficar”, (b) “Deus providenciou a televisão para o avanço
rápido da mensagem da igreja”, e (c) “a televisão era um trabalho de tempo integral, que
não poderia ser uma mera ocupação secundária de um pastor de igreja local”. A opção
“c” seria o motivo pelo qual todos os programas – exceto Faith for today, que conseguiu
se adaptar às novas exigências da administração mundial da igreja – foram cancelados,
dando lugar a programas que seriam produzidos, apresentados e/ou geridos não mais por
pastores locais, mas por pastores “especializados” e de tempo integral.
Fenn (1960, p. 21 e 22) menciona que, em 1951, com a nova política e com maior
investimento, Faith for today, sob a liderança do pastor William Fagal, passou a ser
transmitido para outros estados além da cidade e do estado de New York. Mais do que
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apenas sermões, Fagal desenvolveu um modelo que introduzia dramas religiosos, algo até
então inédito no contexto televisivo religiosos norte-americano31. O programa, cuja
duração era de meia hora, consistia em “uma curta dramatização, um sermão conciso,
música por um quarteto masculino, e um convite aos telespectadores para se inscreverem
em um curso bíblico por correspondência” (LAND, 2009b, p. 99). Ao final dos anos 1950,
o programa era retransmitido por 130 estações de televisão nos Estados Unidos, com uma
audiência estimada de quatro milhões de telespectadores (LAND, 2009b, p. 99).
Em 1955 George Vandeman submeteu à liderança da sede mundial da igreja o
piloto do programa It is written. Originalmente, o programa tinha sido planejado para
exibição regional, vinculado a campanhas de evangelismo público (LAND, 2009c, p.
150). A ideia de Vandeman era ousada para a época, e consistia na seguinte sequência:
programa de televisão, central rudimentar para receber ligações dos telespectadores e
instrução bíblica de casa em casa para interessados após atendimento na central (LAND,
1998, p. 56). Episódios-piloto de It is written tinham sido filmados e conduzidos sob a
consultoria de um produtor de Hollywood, que aconselhou Vandeman e a equipe a não
reproduzir o já batido formato “sermão-louvor-oração”32, por isso o programa trazia um
formato diferente dos antecessores (FENN, 1960, p. 44 e 50; LAND, 2009c, p. 150). Com
o aceite e o suporte financeiro denominacional e com grandes entradas de doadores, o
programa podia se dar ao luxo de investir em cenas de curiosidades históricas e
científicas, o que era novidade na época. Com o produtor hollywoodiano, Vandeman
completou treze episódios de trinta minutos e submeteu todos eles a testes de audiência,
incluindo afiliadas das três grandes emissoras de TV aberta dos Estados Unidos: ABC,
NBC e CBS. O resultado foi satisfatório, e as pesquisas apontaram que o formato
diferenciado – e que fugira da atmosfera “igrejeira” – era um dos pontos altos do
programa, indicando que a consultoria de Hollywood tinha se mostrado acertada (FENN,
1960, p. 44 e 45). Com o sucesso dos testes de audiência e com o êxito das campanhas
evangelísticas o programa estava vinculado, o programa foi exibido em 1958, em Fresno,
na Califórnia. A partir da metade dos anos 1960 o programa tornou-se semanal.
Com a consolidação dos programas televisivos adventistas como parte
indispensável da agenda evangelística da organização, a Igreja Adventista do Sétimo Dia
inaugurou em 1972 o Adventist Media Center, em Thousand Oaks, Califórnia (LAND,
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Fenn (1968, p. 38) assinala que Faith for today foi o primeiro programa religioso da televisão norteamericana a desenvolver esquetes de dramatizações.
32
No original em inglês: “preach-sing-pray format” (FENN, 1960, p. 44).
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2009d, p. 14). Esse centro passou a coordenar a produção de rádio e televisão da igreja,
incluindo os carros-chefe It is written, Faith for today e Voice of prophecy. Além de
abrigar estúdios, o centro de mídia também continha escolas bíblicas por correspondência
conectadas diretamente aos programas e escritórios administrativos. Ainda na década de
1970, as mudanças nos padrões de televisão e gosto do público começou a se refletir nas
produções adventistas, em especial no Faith for today. Em 1970, seguindo o legado de
Fagal de trabalhar com pequenas encenações, o programa deu lugar a uma série de
episódios de drama hospitalar chamada Westbrook Hospital, ainda mantendo em seu
conteúdo lições religiosas, obviamente. A produção dessa série terminou em 1979, e
enquanto isso, Dan Matthews, o novo diretor, estava claramente experimentando novas
fórmulas e abordagens, decidindo-se finalmente por um formato de entrevistas chamado
Christian Lifestyle Magazine, tornando-se em 1991 somente Lifestyle Magazine
(SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 570). A transição de Faith for today para
Westbrook Hospital e depois Christian Lifestyle Magazine procurava dar ainda mais
ênfase ao objetivo de alcançar os telespectadores que “não frequentavam a igreja, que
tinham pouco ou nenhum interesse evidente em religião, mas que se sentiam atraídos por
discussões de envolvimento pessoal em problemas de saúde, éticos e morais”
(SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 572).
Ainda na década de 1970, um terceiro programa, além de Faith for today e It is
written, marcou a história do uso da televisão pelos adventistas do sétimo dia: Breath of
life, o primeiro direcionado à comunidade negra norte-americana, e que estreou em 1974.
Apresentado pelo orador Charles D. Brooks, o programa mesclava pregação dinâmica
com entrevistas, e busca “dialogar não somente sobre doutrina, mas também sobre
problemas sociais da América negra” (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 571).
Brooks com frequência gravava seus programas em igrejas adventistas locais “para dar a
seus telespectadores a experiência de um culto adventista real” (SCHWARZ e
GREENLEAF, 2009, p. 571).
Foram nas décadas de 1970 e 1980 que os programas televisivos adventistas, com
bons resultados evangelísticos, internacionalizaram-se. Embora Faith for today já tivesse
sido transmitido nas Filipinas em 1955, em 1956 na Austrália, onde tornou-se o primeiro
programa religioso televisivo do país, em 1960 na Nigéria e em 1962 no Brasil– o Fé
para Hoje33, liderado pelo pastor Alcides Campolongo –, foi ao final dos anos 1970 e
33

Para mais informações sobre o programa Fé para hoje, ver Amaral (2004), Abreu e Macedo (2008) e
Campolongo (2009).
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início dos 1980 que o programa se espalhou para dezenas de países da Europa, Ásia,
América do Sul, Oceania e Oriente Médio (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 572).
Na mesma década, Breath of life, o caçula dentre os três principais programas televisivos
adventistas, expandiu suas gravações in loco para além das igrejas de comunidades negras
nos Estados Unidos, e foram para diversas ilhas do Caribe. E, em 1986, o programa se
uniu ao mercado de televisão por assinatura, o que lhe deu acesso a 2600 estações
(SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 573). De acordo com Scharwz e Greenleaf (2009,
p. 573), It is written teve a proliferação mais lenta entre os três principais programas da
igreja, mas logo tornou-se a transmissão televisionada adventista mais difundida de todos
os tempos. Nos anos 1970 o programa já estava disponível na Austrália e no Canadá –
tanto na região anglófona, quanto na francófona, e em 1989 um sistema de satélite passou
a exibir It is written na Europa, com audiência estimada de meio milhão de
telespectadores por domingo, com relatos de batismos até mesmo nos Países Baixos e na
Escandinávia (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 573).
Esse período de internacionalização e forte expansão dos programas televisivos
da igreja “coincidiu” com a consolidação dos televangelistas, culminando na na era das
“igrejas eletrônicas”34. Se em 1950 a televisão substituiu o rádio como mídia mais
apreciada pelos americanos, e se em 1960 os programas religiosos cresciam e se
diversificavam, nos anos 1970 as igrejas evangélicas tinham que lidar com o declínio da
importância das instituições religiosas na sociedade americana pós-contracultura e
durante o final da Guerra do Vietnã (NEUENDORF, 1987, p. 7). A partir do final dos
anos 1960 as igrejas tiveram que começar a pagar pelos horários televisivos, o que se
tornou ainda mais comprometedor com a crise do petróleo na década seguinte
(NEUENDORF, 1990, p. 77-80). Diante desse cenário, evangélicos solicitavam doações
que acabavam excedendo o valor necessário para a manutenção dos programas religiosos.
Em pouco tempo, os programas religiosos para a TV mudaram consideravelmente: “onde
as mensagens e liturgias do catolicismo e do protestantismo tradicional dominavam as
transmissões religiosas, evangélicos [...] agora transformaram o evangelho em
showbusiness” (BALMER, 2001, p. 770). Cada vez mais se investia em “apresentações
evangélicas carismáticas e/ou enérgicas e com alto nível de entretenimento”, baseadas na
televisão “secular”, não religiosa (NEUENDORF, 1987, p. 7). Um estilo de apresentação
vibrante, que incluía piadas, números musicais e outras atrações fez com que essas novas
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Para mais informações, consultar as obras de Hoover (1989) e Abelman e Hoover (1990).
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apresentações evangélicas se tornassem o mais popular formato televisivo religioso da
história, uma vez que “sua atividade visual e euforia musical encaixavam-se
perfeitamente à televisão” (NEUENDORF, 1990, p. 79). Se apoiando em uma longa
tradição em misturar religião com entretenimento, os evangélicos desenvolveram o que
muitos estudiosos chamaram de “igreja eletrônica”35, que tomou várias formas:

A ênfase pentecostal e em curas divinas de Kathryn Kuhlman, Oral
Roberts, e Ernest Angley; o pensamento positivo “Jesus-fará-você-ricoe-bem-sucedido” de Rex Humbard, Robert Shuller, e Robert Tilton; a
teatralização inigualável de Jimmy Swaggart; a hipocrisia política
conservadora de James Robinson e Jerry Fallwell; e o formato talkshow de Pat Robertson e Jim Bakker (BALMER, 2001, p. 770).

Apoiando-se no know-how e no legado de sucesso dos grandes movimentos
reavivalistas urbanos das décadas passadas, televangelistas carismáticos como os já
mencionados na citação acima e, até mesmo Billy Graham36 foram, em grande parte,
responsáveis pela popularidade improvável da televisão religiosa nas décadas sociais e
politicamente instáveis de 1970 e 1980 (FRANKL, 1990 e NEUENDORF, 1987, p. 8).
Com a potência do carisma, os televangelistas garantiram a sobrevivência dos programas
religiosos pela grande quantidade de ofertas e doações. Cabe ressaltar que os programas
de TV adventistas se beneficiavam apenas parcialmente desse cenário, uma vez que se
mantinham também pelos subsídios da organização além dos afluxos de doações advindas
do otimismo do período.
No entanto, alguns escândalos pessoais e financeiros envolvendo parte dos
televangelistas mais populares nos anos 1980, comprometeram a credibilidade dos
programas religiosos da época, fazendo com que a quantidade de doações despencasse
(NEUENDORF, 1987, p. 9). Com os telespectadores mais céticos em relação à televisão
religiosa e a utilização apropriada dos valores doados, os programas adventistas também
sofreram com redução de orçamentos. Somaram-se a esse contexto sócio-religioso
debates doutrinários e lutas teológicas internas do adventismo 37, o que resultou em vários
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Schultze (1989, p. 42) define a igreja eletrônica como todo ministério religioso televisivo que reúne todas
ou a maioria das seguintes características: (1) “valores de negócio”, (2) “tecnologias experimentais”, (3)
“formatos derivados da mídia [secular], (4) “fé na tecnologia”, (5) “líderes carismáticos”, e (6) “ministérios
leigos”.
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Embora Billy Graham não fosse um televangelista propriamente dito, já que não conduzia um programa
de televisão regular, ele constantemente fazia especiais para a TV. Para mais informações sobre a
centralidade de Graham na consolidação da era da igreja eletrônica, ver Martin (1989).
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Para mais detalhes, ver Land (1998, p. 177-185), Knight (2005. p. 165-204) e Schwarz (2009, p. 632644).
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membros da igreja desviando seu apoio financeiro a programas televisivos adventistas
para os de outras denominações (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 575).
Em 1987, em um esforço para assegurar que os programas televisivos da igreja
eram dignos de confiança do público, e que os membros não deveriam dar suporte para
programas cujos ensinos divergiam da doutrina adventista, Dan Matthews, entre outros
líderes da administração mundial da Igreja Adventista, apresentaram os reais gastos dos
programas religiosos em contraste com os produtos midiáticos de televangelistas
evangélicos famosos.

Os dirigentes adventistas mantinham firmemente que os programas de
comunicação em massa produziam batismos e que, portanto, mereciam
apoio financeiro do público adventista. Raramente, um programa
televisivo ou radiofônico era o fator único das conversões, mas era
muitas vezes um dos múltiplos meios que colocavam as pessoas em
contato com a igreja, o que resultava em batismos (SCHWARZ e
GREENLEAF, 2009, p. 575).

Os dados estatísticos batismais ajudaram os programas de televisão adventistas a
superar o período de desconfiança: a sede sul-americana da igreja estimou que “cerca de
um terço dos adventistas no Brasil primeiramente se relacionou com a igreja através de A
voz da profecia e a primeira temporada de Está escrito no Chile gerou cerca de dois mil
conversos (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 575).
Dessa forma, nos anos 1990, a igreja ampliou o uso da mídia através das
campanhas de evangelismo por satélite. Por trás dessa decisão, não estava envolvida
apenas a aposentadoria dos pioneiros George Vandeman, que deu lugar a Mark Finley em
1991, e de Charles Brooks, substituído por Walter Pearson em 1997, criando o
background necessário para inovações evangelísticas e tecnológicas. Outra razão para o
empreendimento de transmissão via satélite era a agenda da chamada “Missão Global”,
programa mundial da igreja que consistia em estabelecer uma nova igreja entre os anos
de 1990 e 2000 em cada um dos 1800 segmentos38 nos quais o adventismo não estava
representado, o que “significava uma nova congregação a cada dois dias” (SCHWARZ e

“Tradicionalmente, os adventistas haviam medido seu cumprimento da comissão evangélica contando o
número de países onde tinha estabelecido a obra da igreja [...]. Depois de uma sequência de sessões de
debate livre para buscar soluções e de reuniões de comissões entre 1986 e 1989, os dirigentes da igreja
convocaram os adventistas a visualizar a população mundial como formada por grupos de pessoas em vez
de países. Esses núcleos de pessoas, definidos por sua cultura ou língua, existiam independentemente ou
como subgrupos em um país. Em 1989, uma reunião de estratégia global combinou ou dividiu esses grupos
de pessoas em segmentos de população, cada um de cerca de um milhão de pessoas. Dos 5 mil segmentos
do mundo, o adventismo não havia entrado em 1800” (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 579).
38
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GREENLEAF, 2009, p. 579). Conforme Schwarz e Greenleaf (2009, p. 576), o plano da
igreja, chamado Net ’95 “exigia a teledifusão de um só conjunto de reuniões por satélite
a qualquer local que possuísse uma antena parabólica para receber o sinal”. Quase 700
igrejas no território dos Estados Unidos e Canadá montaram o equipamento necessário
para transmitir ao vivo as pregações de Mark Finley em sua série Discoveries in prophecy.
Estimou-se que, como resultado do projeto, mais de cinco mil batismos foram realizados
nos meses seguintes. O Net ’96 mais que triplicou o número de batismos, agora que os
programas eram transmitidos também nos países da América do Sul e Central, África e
Europa com tradução simultânea. Dessa forma, Finley observou que essas transmissões
“não eram simplesmente uma série evangelística, mas um método sistemático para
estender o adventismo ao redor do mundo” (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 575).
A transmissão de programas adventistas ao vivo por satélite em nível global, apesar do
custo, era vista pelos dirigentes da sede mundial da igreja como um meio eficiente de se
comunicar a mensagem. Schwraz e Greenleaf (2009, p. 577) contam que estudos da Net
’96 apontavam para uma assistência de 100 mil pessoas por transmissão, com pouco
menos da metade de não-adventistas.
Nos anos 2000, com a consolidação do sistema de evangelismo por satélite, com
a extensão do prazo para o cumprimento das metas do programa de “Missão Global” e
com a mão de obra especializada e confessional que vinha dos cursos técnicos e de
graduação oferecidos pelas instituições de ensino superior adventistas 39, a igreja ampliou
sua malha comunicacional, criando a Hope Channel, em 2003. Antes dela, o que
certamente impulsionou sua criação, emissoras adventistas de televisão já estavam
operando em outros países, como a 3ABN, criada em 1986 nos Estados Unidos, e a TV
Adsat, criada em novembro de 1996 no Brasil, agora chamada de TV Novo Tempo
(AMARAL, 2004, p. 40). Atualmente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo conta
com dezenas de emissoras de televisão e ao menos uma dúzia de instituições de ensino
que, em nível de graduação e pós-graduação oferecem programas de comunicação, com
forte ênfase no trabalho com a mídia televisiva.
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Instituições de ensino como o Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp), no Brasil,
Universidade Adventista del Plata (Uap), na Argentina, e La Sierra University, nos Estados Unidos, entre
outras, passaram a oferecer cursos na área de comunicação a partir do final dos anos 1990 e início dos anos
2000.
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1.2. Historiografia dos principais trabalhos acadêmicos em língua inglesa sobre a
relação entre o adventismo e o cinema
Nos principais trabalhos acadêmicos que discutem o pensamento adventista sobre
a televisão, a complexa e polêmica relação entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o
cinema é diversas vezes apontadas como uma das questões mais importantes a serem
levadas em consideração para compreender a problemática adventismo-televisão.
Abaixo, segue uma descrição das ideias e argumentos mais importantes dos principais
trabalhos adventistas em língua inglesa que discutem a questão do cinema na ótica do
adventismo, a saber, os trabalhos de Moon (1988), Lizarraga (1994) e Chi (1995).
1.2.1. “Adventists versus the movies: 1910-1950”, de Jerry Moon (1988)
A despeito de artigos sobre cinema serem publicados desde 1911 em revistas
populares da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o primeiro trabalho acadêmico a ser escrito
sobre a relação conturbada entre os adventistas e o cinema é de 1988, intitulado
“Adventists versus the movies: 1910-1950”, de Jerry Moon. O trabalho, na verdade, era
uma monografia produzida à época como requisito para a disciplina “Seminar in the
development of SDA Lifestyle”, vinculada ao programa de doutorado do Seminário
Teológico Adventista do Sétimo Dia, na Andrews University. Atualmente, Moon é
professor no Departamento de História da Igreja na Andrews University.
Em sua monografia, Moon (1988) analisa artigos publicados em revistas
populares da denominação, em especial, a The Review and Herald, o periódico mais
tradicional da história do adventismo e que, com o tempo, seria chamado de órgão oficial
da denominação, e The Youth’s Instructor, revista voltada para o público jovem
adventista. Como resultado das análises das revistas, ele divide as posturas da Igreja
Adventista do Sétimo Dia em relação ao cinema em três fases: (1) 1910-1935, (2) 19351937, e (3) 1937-1950.
A primeira fase (1910-1935), que Moon (1988, p. iii) chama de “atitudes em
formação”, é marcada pela constatação de que a proibição de ir ao cinema ainda não é
consensual, oficial e nem óbvia entre os adventistas – o que ocorreria a partir da fase
seguinte. No entanto, a maior parte dos autores desse período já “estavam convencidos
de que a resposta para o adventista era a abstinência total” (MOON, 1988, p. 6).
O segundo período (1935-1937) descrito por Moon (1988, p. iii), e que ele
denomina de fase de “decisões”, inicia-se a partir de 1935. Nesse ano, um voto tomado
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durante a Assembleia de Outono da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia
recomendou que todos os fiéis que participassem de jogos de cartas ou que frequentassem
teatros ou salas de cinema fossem advertidos e, caso não mudassem de comportamento,
deveriam ter seu status de membro revogado (MOON, 1988, p. 7). Como um dos
desdobramentos desse voto, em 1937, a mesma assembleia, agora em seu concílio de
primavera, votou o documento “Principles and standards in the use of Motion Pictures”,
no qual se reforça o voto tomado dois anos antes. O documento de 1937 ainda seria
revisado em 1951, mas sem alteração na postura proibitiva em relação ao cinema, e no
mesmo ano publicado em forma de folheto/panfleto pela editora Review and Herald. O
folheto foi concebido para ser distribuído aos membros através do Missionary Volunteer
Departament, ministério da época voltado para a juventude. O panfleto, além de discorrer
sobre o conteúdo “reprovável” dos filmes, já trazia orientações sobre aquela que seria a
maior preocupação da organização adventista na década seguinte: a exibição de filmes
em ambientes escolares adventistas (salas de aula e auditórios de instituições de ensino
adventistas).
O voto de 1937 foi publicado na revista Youth’s Instructor no volume 85 de 20 de
abril do mesmo ano. No entanto, entre 19 a 29 de outubro de 1951 o concílio mundial da
organização revisou essa declaração de 1937, publicando-a no mesmo ano em forma de
panfleto, intitulado Motion pictures and television, material que faz parte do corpus desta
tese. Essa revisão ocorreu basicamente para que a lista de exemplos de produtos
midiáticos apropriados ou não para os adventistas abarcasse também programas de
televisão.
A lista de filmes ou apresentações “aceitáveis” pela igreja em 1937 são: (1)
“filmes industriais”, que mostram “processos de manufatura”, “transporte”, “comércio”,
“transmissão de notícias e informação”, entre outros; (2) cenas “exóticas” de parques
naturais, escaladas, caminhadas, etc;(3) “diários de viagem”, ou seja, filmes que
apresentem a realidade de outros países, incluindo “seus hábitos nacionais, costumes e
vida”; (4) “natureza e vida selvagem”; (5) “arte e arqueologia”, desde que estejam de
acordo com os “princípios de modéstia cristã”, isto é, cuidado com a demonstração de
sensualidade ou nudez, por exemplo; (6) “história e atualidades”; (7) “filmes educativos”;
(8) filmes com pessoas e lugares relacionadas à “incidentes históricos”, e (9) “filmes
denominacionais e relatos estatísticos e de trabalhos”; (10) “biografias” (THE YOUTH’S
INSTRUCTOR, 1937, p. 9).
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Já os filmes considerados “inaceitáveis” de acordo com o voto de 1937 são: (1)
filmes que “retratam Cristo e homens inspirados”; (2) filmes retratando cenas de amor40
[incluindo também cenas de relação sexual], ”; (3) filmes com cenas contrárias aos
padrões da igreja, como “dança popular, jogo de cartas, apostas”, etc; (4) filmes retratando
“crimes ou glorificando criminosos ”; (5) filmes retratando cenas de “violência ou
crueldade”; (6) filmes “com pouca estima à santidade do casamento ao apresentar famílias
desestruturadas ou ridicularizando a vida no lar ou os relacionamentos do lar”; (7) filmes
apresentando “cenas da vida noturna,”; (8) “filmes apresentando cenas de fumo “como
uma atividade social desejável”; (9) “filmes que possam, por zombaria ou insinuação ou
comédia rude, diminuir a estima do observador pela religião ou pelo ministério, ou pela
dignidade humana”; (10) “filmes de personagens históricos ou científicos que mesclam
distorções com fatos”; (11) filmes de história que “pervertem a verdade a apresentam
cenas de violência e derramamento de sangue” (THE YOUTH’S INSTRUCTOR, 1937,
p. 9).
O último período histórico (1937-1950), portanto, consiste em discussões a
respeito de quais tipos de filme seriam apropriados para a exibição em locais adventistas,
tomando como base a lista reproduzidas nos dois últimos parágrafos acima. Chamado por
Moon (1988, p. iii) de período de “filmes em ambientes adventistas”, o final dos anos
1930 e a década de 1940 também apresenta uma divisão entre textos que questionam os
argumentos e a essência do voto de 1937 e artigos que dão suporte ao posicionamento
oficial da denominação.
Após apresentar essa periodização histórica nas revistas adventistas da época, o
autor sistematiza, independentemente da fase histórica em questão, os principais
argumentos e temas que emergem do problema adventismo-cinema. Para Moon (1988, p.
11), os argumentos presentes nos artigos sobre o cinema de 1910 a 1950 podem ser
divididos em dois grandes grupos: (a) argumentos contra o cinema baseados em
preocupações de ordem social, mental e moral, que poderiam facilmente ser endossados
por cristãos ou não-cristãos, e (b) a argumentos contra o cinema baseados em
preocupações de ordem espiritual, que poderiam ser defendidos somente por cristãos e/ou
cristãos adventistas.
O primeiro grande grupo traz consigo nova categorias de argumentos. São eles,
segundo Moon: (1) o argumento da contemplação pela transformação (1988, p. 11 e 12),
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“Love-making”, no original em inglês.
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que consiste em defender a ideia de que os filmes têm poder de moldar nosso
comportamento e caráter; (2) o argumento da falsa descrição da vida (1988, p. 12 e 13),
que se baseia de que os filmes substituem a realidade por um retrato deturpado e falso da
vida; (3) o argumento do escape da realidade (1988, p. 13 e 14), que consistem em acusar
o cinema de proporcionar a fuga irresponsável dos afazeres e responsabilidades da vida;
(4) o argumento do conteúdo deplorável (1988, p. 14-17), que compara o cinema ao lixo
por conta da presença de temas fortes como sexo, crime, guerra, ente outros; (5) o
argumento do estímulo às paixões más (1988, p. 17-22), que relaciona o cinema à
produção de pensamentos doentios e sujos; (6) o argumento do enfraquecimento mental
(1988, p. 23 e 24), que consiste em afirmar que os filmes promovem inércia da mente,
problemas de concentração e cansaço; (7) o argumento do enfraquecimento emocional
(1988, p. 25 e 26), que se baseia na ideia de que as fortes sensações e sentimentos que
ocorrem com o telespectador no cinema causam esgotamento emocional e perda de vigor
e ânimo; (8) o argumento da qualidade (1988, p. 26 e 26), que consiste em comparar as
produções cinematográficas com subliteraturas ou literatura de má qualidade, tendo como
pressuposto a noção de enaltecimento do texto e a desvalorização da imagem.
O segundo grupo também traz consigo oito tipos de argumentos. São eles: (1) o
argumento da conversão (1988, p. 27 a 30), que consiste na ideia de que o cristão cuja
conversão foi legítima não irá se associar com entretenimentos mundanos e de reputação
questionável; (2) o argumento da comunhão com Cristo (1988, p. 30 a 32), que defende
a ideia de que todos aqueles que estão em comunhão com Cristo desejarão ser como ele
e, uma vez que se acredita que ele não iria ao cinema se vivesse na época moderna,
tampouco o cristão deve ir; (3) o argumento da separação do mundo (1988, p. 32 a 37),
que consiste em defender a ideia de que o cinema corrompe a pureza da alma, faz o cristão
ter mais prazer em coisas mundanas do que espirituais e promove a perda de sensibilidade
do que é ou não pecado; (4) o argumento da urgência do preparo para a volta de Jesus
(1988, p. 37 a 40), no qual se afirma que o cinema é uma perda de tempo e que afasta os
cristãos da postura de vigilância se espera antes da segunda vinda de Cristo; (5) o
argumento da fuga da realidade espiritual (1988, p. 38 a 40), que está calcado na
pressuposição de que tudo o que é ficção, por não ser real, é prejudicial à espiritualidade;
(6) o argumento do patrocínio da indústria cinematográfica (1988, p. 40 a 42), cuja ideia
era associar a frequência ao cinema – e a consequente compra de bilhetes – com o
financiamento do corrupto negócio de Hollywood, e também apontar o cinema como um
ambiente inapropriado para pessoas de boa reputação; (7) o argumento do mau
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testemunho para os “irmãos na fé” (1988, p. 42 a 46), que consiste em defender a ideia
de que um cristão pode influenciar outro a ser um frequentador assíduo do cinema através
do exemplo; (8) o argumento do mau exemplo (1988, p. 46 a 47), no qual o cristão é
desestimulado a frequentar o cinema por dar um mau exemplo, uma vez que parte da
sociedade consideraria o local inapropriado para pessoas de boa reputação.
Como conclusão do trabalho, Moon (1988, p. 40) pontua algumas importantes
considerações. Primeiramente, Moon (1988, p. 41) afirma que, embora o adventismo
mantenha até hoje em vários países um posicionamento de que o local do cinema é danoso
e não recomendável, seja por questões tecnológicas ou de ambiente social, essa
compreensão não era comum até o final dos anos 1940. O documento da Assembleia
Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia votado em 1937 não definia o “local” do cinema
como pernicioso em si, mas basicamente definia-o como uma instituição veiculadora de
produtos – esses sim – prejudiciais ou anticristãos. Dessa forma, o documento se vale da
mesma lógica que a igreja já havia estabelecido em voto dois anos antes em relação aos
teatros, casas de espetáculo e bares: “alguém poderia entrar em um bar para outro
propósito que não o usual, mas o bar é essencialmente visto como um inimigo da
temperança” (MOON, 1988, p. 41). Até o final dos anos 1940, o cinema, portanto, não
era compreendido como um local pecaminoso, mas apenas como um ambiente
“propagador” de filmes, cujo conteúdo, em sua maioria, seria impróprio para os
adventistas.
Além disso, Moon (1988, p. 42 e 43) analisa que após 1950 essa lógica foi
invertida. Os votos de 1935 e 1937 repudiavam a frequência ao cinema basicamente por
conta de seu conteúdo. Mas, a partir do momento em que filmes de Hollywood passaram
a ser exibidos em instituições de ensino adventistas, e os critérios de quais filmes assistir
se tornaram mais “flexíveis”, o argumento de não ir ao cinema migrou do conteúdo para
o ambiente. E uma vez que o conteúdo dos filmes não era mais o foco da discussão, culpar
o local foi a forma que o adventismo da época encontrou para poder distinguir o sacro do
profano. Assim, continuou-se a exibir filmes em locais “sacros” (instituições de ensino
da denominação), enquanto ainda se aplicava o regulamento do voto tomado em 1937,
recomendando abstenção em relação ao cinema, cujo local físico seria “profano”.
Para o autor, que não somente defendia o resgate aos “princípios originais” do
voto de 1937, mas também via uma conexão direta entre a compreensão adventista acerca
do cinema e a posterior relação da igreja com a televisão, a igreja necessitaria retornar à
essência das diretrizes sobre cinema. Para ele, discutir o conteúdo apropriado ou
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inapropriado – e não focar na questão do ambiente – seria a forma da igreja compreender
a situação desesperadora em que se encontra no que se refere ao consumo de filmes e de
produtos televisivos. Em outras palavras, Moon afirma que, se não fosse essa mudança
de lógica do conteúdo para o ambiente, possivelmente o adventista de sua época não
estaria “refém” da televisão no conforto de sua própria casa, ao mesmo tempo convicto
de sua proteção por não frequentar o antro do mal que é a sala do cinema.

Foi, ironicamente, a própria prática da igreja que enfraqueceu sua
oposição ao cinema. O uso de filmes dramatizados para entretenimento
nas instituições da igreja, composto pela trágica miopia de adultos que
condenaram o lixo na cidade [referência às salas de cinema] enquanto
defendiam o lixo em casa, preparam o caminho para a televisão aplicar
o golpe final. Esses parecem ser as principais causas para o declínio da
oposição da igreja ao cinema. Um coro de vozes adventistas tem
alertado que assistir o mal iria dessensibilizar e seduzir a mente mesmo
de um espectador adulto que, sem perceber, iria perder sua habilidade
de discernir a representação do pecado. A profecia se cumpriu. Depois
de assistir filmes por mais de cinquenta anos, a maioria dos adventistas
não enxergam mais em seu ato de assistir nenhuma razão para alarme
(MOON, 1988, p. 50).

1.2.2. “The response of the Seventh-day Adventist church to motion pictures in the
1920s”, de Sherrie Lizarraga (1994)
O segundo estudo acadêmico feito sobre a relação entre adventistas e o cinema foi
produzido por Sherrie Lizarraga, em 1994, como requisito para a disciplina “Seminar in
the history of the Seventh-day Adventist church” no departamento de Teologia da
Andrews University. A monografia de Lizarraga, a exemplo do trabalho de Moon,
também se propõe a analisar as revistas adventistas da época – The Review and Herald,
The Youth’s Instructor, Signs of Times e The Watchman – para identificar como o
adventismo compreendia a questão do cinema nos anos 1920.
Lizarraga (1994, p. 1 e 2) apresenta como motivação da sua pesquisa duas
“acusações” popularmente feitas na época contra a posição oficial do adventismo a
respeito do cinema. A primeira acusação seria de que a igreja condena, de maneira
contraditória, “o ‘lugar’” – o cinema em si mesmo – em vez do conteúdo do filme que se
está assistindo” (LIZARRAGA, 1994, p. 1). E a segunda acusação, por sua vez, consistiria
em afirmar que “a liderança ensina ‘abstinência em vez de responsabilidade’”
(LIZARRAGA, 1994, p. 2). Portanto, é objetivo da autora reconstituir o contexto da
época e identificar como ocorreu a transição da discussão sobre o conteúdo para a
demonização do ambiente, já abordados por Moon (1988). É importante ressaltar que, a
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respeito da primeira acusação, Lizarraga se baseia41 em um artigo de Strayer (1993),
intitulado “Adventists and movies: a century of change”, que é uma versão condensada
de uma monografia publicada em 1987, intitulada “Taming the tube: adventist atitudes
toward TV, 1947-1987” (STRAYER, 1987), e que será abordada de maneira mais
detalhada no próximo tópico desta tese.
No segundo capítulo de seu trabalho, Lizarraga propõe-se descrever a relação do
adventismo com o cinema antes de 1920. Em seu levantamento, o primeiro42 artigo em
uma revista adventista a tratar do tema cinema foi o texto de M. A. Loper, em 1911,
intitulado “Satan at the moving-picture show”, publicado no periódico The Youth’s
Instructor. Foi, contudo, o texto de W. T. Bartlett, de título “Is it right to go to theaters?”,
publicado pela The Review and Herald, que desenvolve a ideia de ir ou não a um local de
espetáculo teatral ou dramático de forma mais cuidadosa e detalhada. Lizarraga (1994, p.
21 e 22) menciona que o termo usado no artigo é “theater” [teatro, em tradução livre] em
vez de “movie theater” [cinema, em tradução livre], entretanto ainda assim declara que
as mesmas questões que Bartlett levanta podem ser aplicadas para o cinema. No texto,
Bartlett enumera várias perguntas que deveriam ser respondidas pelo adventista antes de
ir ao cinema, mas orienta ao final de seu texto que aquele que não frequenta o cinema não
deveria condenar o que frequenta, uma vez que a questão é de foro pessoal. Após analisar
todos os textos adventistas sobre o cinema produzidos até 1920, Lizarraga conclui que a
abordagem dos escritores girava em torno do conteúdo dos filmes exibidos, que muitas
vezes não se alinhavam com o que se acreditava serem os hábitos de lazer e consumo
ideais do adventista. Ela acrescenta, contudo, que ao caminhar para a década de 1920, os
adventistas continuariam a “fitar o conteúdo dos filmes, mas com um olho no lugar onde
os filmes eram exibidos” (LIZARRAGA, 1994, p. 27).
No capítulo seguinte, a autora analisa a produção bibliográfica adventista entre os
anos 1920 e 1923 sob a ótica do contexto social e cinematográfico da época. A ideia
principal desenvolvida nesta seção é a de que, à época, os filmes não eram o único e
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Lizarraga cita o texto de Strayer como publicado pelo Journal of Adventist Youth Ministry, na edição de
inverno de 1993. O mesmo texto foi publicado no mesmo ano de 1993 na revista Dialogue, uma publicação
também ligada ao ministério jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ambos os textos são idênticos e,
nesta tese, optei por citar o trabalho de Strayer via Dialogue.
42
Na verdade, a primeira menção ao tópico cinema em uma publicação adventista ocorreu um ano antes,
em 1910, no artigo “The death-dealing picture show” na revista Life and health, de autoria de R. O.
Eastman. Contudo, considerei o artigo de Loper como o primeiro texto a tratar do pensamento adventista
acerca do cinema porque o artigo de Eastman consiste em uma abordagem de saúde pública: ele
argumentava que a escuridão do cinema desestimulava a higiene e a polidez, e somado ao fato das salas
terem pouca ventilação, o ambiente se tornava um local propício para contrair tuberculose.
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principal produto comercializado pelos empresários do ramo cinematográfico. Assim que
compravam os filmes dos estúdios, os empresários-exibidores tinham plena autonomia
para definir como as películas seriam exibidas. Logo, os exibidores “construíram um
pacote de entretenimento que incluía muito mais que o filme” (LIZARRAGA, 1994, p.
38). A autora menciona que os pacotes de entretenimento, que ela denomina como
“theater package”, era o que estava por trás da compreensão da palavra “theater” nos anos
1920 nos Estados Unidos. Era comum a muitos “pacotes de entretenimento” da época
proporcionar ao espectador apresentações musicais, concertos, shows de comédia e até
mesmo peças teatrais antes ou depois da exibição do filme.
Então era muito provável que um filme perfeitamente “limpo”
[eufemismo para filme apropriado para cristãos da época], como [...] Os
dez mandamentos (1923), poderia aparecer no mesmo pacote “teatral”
que uma sensual comédia Fatty Arbuckle, uma aventura policial (isto é,
criminal), ou uma curta “peça de sexo” como Up in Mabel’s room
(LIZARRAGA, 1994, p. 41).

Nem todas as atrações que eram adicionadas à frequência ao cinema eram
previamente divulgadas pelos exibidores. Na verdade, muitas vezes escolhia-se ir ao
cinema por conta de um filme, mas não se sabia ao certo que outras apresentações
ocorreriam. Esse contexto dos “pacotes de entretenimento” se refletiu nos artigos de
autores adventistas. “A grande preocupação dos escritores adventistas do sétimo dia nesse
período, todavia era o conteúdo – tanto dos filmes como do pacote de entretenimento
chamado ‘teatro’” (LIZARRAGA, 1994, p. 51). Diante desse cenário e do que significava
a experiência de ir ao cinema nos anos 1920, Lizarraga (1994, p. 55) pondera que a Igreja
Adventista do Sétimo Dia não tinha outra alternativa a não ser recomendar a abstenção.
Em seu quarto capítulo, a autora analisa os textos adventistas escritos durante os
anos de 1924 a 1926, período em que a configuração demográfica dos Estados Unidos
deixara de ser majoritariamente rural. Com a expansão do negócio cinematográfico por
essa nova América urbana, mais e mais artigos alertando sobre o perigo do “theater
package” foram produzidos nos periódicos adventistas. Nessa fase, especificamente a
partir de 1926, Lizarraga (1994, p. 69) apresenta registros de que o negócio de “pacotes
de entretenimento” cresceu ao ponto de não ser apresentado somente antes ou depois do
filme, mas até mesmo durante a exibição cinematográfica, interrompendo no meio do
filme. Ainda assim, autores adventistas da época não apresentavam uma posição de
demonização do local “cinema”: F. D. Nichols, por exemplo, em “The movies moving
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hellward”, de 1924, reconhece que existem filmes de bom tom e que poderiam ser
aproveitados pelo cristão, mas lamenta o fato de que eles sempre venham acompanhados
de outros produtos de gosto duvidoso e questionável (LIZARRAGA, 1994, p. 76). Dessa
forma, Lizarraga (1994, p. 76) comenta que alguns autores “parecem deixar a porta aberta
[...] para a frequência ao cinema se os filmes que são saudáveis e inspiradores pudessem
ser divorciados do pacote de entretenimento”.
Nesse período de análise, vale mencionar que Lizarraga (1994, p. 81) identifica
no texto “The movies and the girl who did not go”, publicado na The Review and Herald
de 1926, a provável primeira aparição de um argumento que seria usado exaustivamente
nas publicações adventistas posteriores: a de que o adventista certamente não gostaria de
ir a um ambiente onde não gostaria de ser encontrado quando Jesus voltar. A despeito
disso, os adventistas do sétimo dia durante a metade da década de 1920 continuaram
entendendo que uma tarde ou uma noite no cinema incluíam um pacote de entretenimento
que era, para a maior parte dos cristãos conservadores da época, questionável e
contaminador. E uma vez que nesse modelo de negócio os filmes não poderiam ser
separados de outras atrações, os escritores adventistas “continuaram a pedir a não ida ao
cinema, baseado no conteúdo que poderia ser apresentado lá (LIZARRAGA, 1994, p. 81).
No quinto capítulo de seu estudo, a autora trabalha com o período de 1927 a 1929,
que representa o final da era dos filmes mudos43. Nessa fase, as atrações do “pacote de
entretenimento” começaram a perder força à medida que os filmes com som passaram a
ser produzidos. A partir dos anos 1930 os filmes com som seriam a grande atração da
indústria cinematográfica e fariam os “pacotes de entretenimento” desparecerem até o
final da década. Os filmes com som passaram a dominar a experiência de ir ao cinema
por completo, até tornarem o modelo de negócio dos anos 1920 desnecessário.
No último período analisado por Lizarraga, no entanto, os filmes mudos ainda não
tinham sido superados e os “pacotes de entretenimento” subsistiam. E por isso os artigos
continuaram a recomendar a abstenção em relação ao cinema. A autora chama a atenção
para um artigo44 – não assinado – dessa fase de 1927 a 1929, que ela considera o mais
emblemático: “A call to young people and their elders for a high standard of Christian
43

Para mais informações sobre a era dos filmes mudos, ver Everson (1978) e Brownlow (1979).
Lizarraga também identifica quem foram os principais e mais profícuos escritores adventistas acerca da
problemática do cinema. Um deles é Milton Earle Kern, a quem Lizarraga (1994, p. 22) atribui a primeira
menção ao argumento “Jesus iria ao cinema?”, no artigo “The movies”, publicado na The Youth’s Instructor
em 1927.
44
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living”, publicado em 1927 pela The Review and Herald. Para Lizarraga (1994, p. 106),
o autor não identificado não reprova a frequência ao cinema sob as condições corretas,
mas também reconhece os problemas que o “pacote de entretenimento”, que era o
“theater” daqueles dias, trazia para a igreja. Por isso, ele acaba reforçando os conselhos
de seus antecessores de se abster, argumentando que a atmosfera do cinema é oposta à da
moralidade e espiritualidade. Para Lizarraga (1994, p. 107), a expressão de atmosfera não
espiritual e imoral do cinema descrita nesse texto de 1927 seria usada nas décadas
seguintes pela igreja como justificativa para a abstenção. Lizarraga (1994, p. 107),
portanto, evidencia que embora o autor desconhecido tivesse em mente o “pacote de
entretenimento” quando falou sobre o mau ambiente do cinema, textos posteriores iriam
se apropriar dessa ideia para definir que o cinema não era um ambiente apropriado para
o adventista – mesmo que a partir dos anos 1930 os filmes com som tenham dado um fim
ao “theater package” dos anos 1920.
Dessa forma, o estudo de Lizarraga conclui que até 1920 a principal preocupação
da maior parte dos escritores adventistas era com o conteúdo, e por isso muitos diziam
que a escolha de ir ao cinema ou não era de foro íntimo. Ainda assim, eles recomendavam
a abstenção ao cinema exclusivamente por conta do modelo de “pacotes de
entretenimento” vigente na época.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia cuidadosamente fez uma distinção
entre a mídia do filme (cinema), e o pacote de entretenimento/fantasia
que era o cinema naqueles dias. Muitos dos escritores defenderam a
posição de os filmes em si mesmos não eram maus, e tinham grande
potencial para serem bons, mesmo para a igreja. Ao mesmo tempo,
entretanto, eles reconheceram que o pacote de entretenimento oferecido
em cada cinema no país incluía elementos do mal, que ‘levedavam toda
a massa’. Logo, o cinema era mau, porque o pacote era mau [grifo meu]
(LIZARRAGA, 1994, p. 41).

Lizarraga (1994, p. 117) insiste em lembrar que vários autores da época “deixaram
a possibilidade de ir ao cinema em aberto”, “se o ‘pacote’ pudesse ser dissolvido, e filmes
bons e ‘limpos’ se divorciassem do entretenimento corrupto que os rodeava”. “E uma vez
que esse processo não começou até os anos 1930”, sugere Lizarraga (1994, p. 117), “seria
fascinante pesquisar essa década em questão para encontrar a resposta desses escritores
quando finalmente se tornou possível ver exclusivamente um filme no cinema”.
Cabe aqui ressaltar que em suas considerações finais Lizarraga também tece
comentários sobre os argumentos teológicos que os escritores adventistas lançaram mão
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para desaconselhar a ida ao cinema diante do contexto dos “pacotes de entretenimento”.
Lizarraga (1994, p. 117) replica, com caráter de aceitação, dois argumentos de autores
dos anos 1910: o primeiro, o da transformação pela contemplação (“se contemplando
somos verdadeiramente transformados na imagem daquilo que é visto, então a igreja tem
uma preocupação válida por aquilo que deveria ser visto nos cinemas”; o segundo, o do
prazer em visualizar a representação do pecado (“gastar tempo vendo outros encenando
pecar, e encorajando outros a pecar é um estranho passatempo para aquele que é filho do
Rei”).
Por fim, a autora, a exemplo de Moon (1988), também estabelece conexões entre
o problema do cinema e a compreensão adventista da televisão. Para ela, a igreja se
apropriou do argumento do cinema como um mau ambiente, mas “perderia o significado
histórico do porquê era assim considerado” (LIZARRAGA, 1994, p. 118). “Quando os
exibidores de filmes pararam de oferecer os pacotes de entretenimento e começaram a se
concentrar no filme como a única fonte de entretenimento”, Lizarraga (1994, p. 118 e
119) continua, “a igreja não mudou com eles”, ou seja, ela não reviu sua posição de
abstenção, que estava vinculada a uma experiência de ir ao cinema que não existia mais.
Dessa forma, a autora critica a postura eclesiástica oficial após a década de 1920, que se
concentraria em justificar a abstenção do cinema ao suposto ambiente imoral e
pecaminoso, em vez de se concentrar em desenvolver “uma ética do que o cristão deveria
assistir” (LIZARRAGA, 1994, p. 119). Para ela, “conquanto não tenha sido veiculado
naquelas salas de cinema do mal, pode-se assistir qualquer coisa, ainda mais se tiver
passado na televisão” (LIZARRAGA, 1994, p. 119). Esta última frase mostra que, para a
autora, o debate sobre o conteúdo na televisão também é algo que merece mais atenção
na denominação.
1.2.3. “SDA’s in the MGM lion’s den”, de Michael Chi (1995)
O terceiro trabalho acadêmico adventista acerca da relação da denominação com
o cinema foi produzido como requisito para uma disciplina do Seventh-day Adventist
Theological Seminary chamada “Seminar in the development of SDA lifestyle”, a
exemplo do estudo de Moon (1988). A monografia de Chi (1995), comparada com outras
pesquisas apresentadas, é a que menos aborda o pensamento adventista sobre o cinema.
A motivação de Chi é desenvolver um estudo que mostre à juventude da igreja como a
antiga posição de abstenção ainda é válida. Chi (1995, p. 3) comenta que, apesar da
posição da igreja ser clara, “há muitos indivíduos que frequentam regularmente o
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cinema”. Assim, “a falta de concordância e os questionamentos disseminados sobre um
assunto já definido”, revelam para Chi (1995, p. 3) que provavelmente o caminho dos
argumentos teológicos deva ser complementado pela argumentação “científica”. Por isso,
seu trabalho consiste em discutir “o que faz o cinema tão viciante e atrativo para a
juventude” (CHI, 1995, p. 3). Outra coisa que distingue o trabalho de Chi dos demais é o
rigor acadêmico: a bibliografia usada não é suficiente e nem adequada para cumprir a
tarefa a que ele se propõe, assim como em alguns momentos do texto a linguagem usada
pelo autor é demasiado opinativa e pouco científica.
Dos cinco capítulos de seu trabalho, quatro se dirigem a questões mercadológicas
da indústria cinematográfica ou aos efeitos psicológicos do cinema sobre os espectadores.
Há um capítulo, contudo, no qual o autor se dedica a descrever de forma sucinta a atitude
adventista em relação ao cinema. Nele, Chi (1995, p. 5) cita que desde 1911 a igreja
considera o cinema como um “show de Satanás”45, e comenta, de forma equivocada, que
a discussão sobre o cinema no adventismo já mostrava evidências de consenso por volta
de 1917, contrariando as pesquisas já retratadas neste capítulo. Na verdade, Chi não cita
os trabalhos de Moon (1988) e Lizarraga (1995), revelando seu desconhecimento do
estado da arte do tema, e também suas limitações metodológicas e bibliográficas.
Chi (1995, p. 5) afirma, de maneira simplista, que os primeiros escritores
adventistas a tratar o tema consideravam a abstenção a opção mais recomendável. Ele
também elogia a formulação do documento de diretrizes para a seleção de filmes que a
sede mundial da igreja votou em 1937, afirmando que “ao menos eles estavam tentando
fazer algo”, e ironizando a administração mundial da denominação em sua época dizendo
que “a atual Assembleia Geral dos Adventistas do Sétimo Dia deveriam aprender algumas
coisas com concílios do passado”, pois “ao menos eles estavam preocupados com o futuro
da mente das pessoas e não com coisas insignificantes” (CHI, 1995, p. 6 e 7).
Em suas considerações finais, Chi (1995, p. 21) repete sua afirmação de que
adventistas são fortemente contra os filmes e o cinema”, mas lamenta o fato dos jovens
não reconhecerem que o lixo que veem e escutam são absorvidos em seu subconsciente”,
afetando seus “processos de pensamento”. Além disso, ele sugere que uma solução para
o problema do cinema é estar “ocupado”, pois “pessoas ocupadas não tem tempo ou
dinheiro para gastar em ‘entretenimento’ insignificante” (CHI, 1995, p. 22).

45

Essa é uma clara referência ao texto de Loper, já mencionado nesta tese na página 48.
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1.2.4. Implicações do problema adventismo-cinema para o problema adventismotelevisão
Com exceção do trabalho de Chi (1995) que, como já foi mencionado no tópico
anterior, não está à altura em método, rigor acadêmico e conteúdo dos outros estudos,
percebe-se na historiografia das pesquisas de língua inglesa sobre a relação entre o
adventismo e o cinema uma tentativa de identificar a gênese do problema. Tanto para
Moon (1988) quanto para Lizarraga (1994), a resistência adventista em relação ao cinema
ocorre primeiramente no tocante à mensagem e ao conteúdo dos filmes exibidos.
Lizarraga (1994) reconstrói a experiência americana de ir ao cinema nos anos 1920 e,
juntamente com uma análise de artigos sobre o tema nos periódicos adventistas, conclui
que nem sempre o cinema, como atualmente, era condenado enquanto local. O gatilho
para a futura proibição, segundo a autora, foi a popularização de um modelo de negócios
que incluía o “theather package”, que impedia o consumidor de conhecer todas as atrações
que seriam exibidas. Embora a abstenção fosse o argumento mais óbvio no contexto
conservador da época, alguns artigos traziam a noção de que, se não fosse pela realidade
do “theather package”, seria possível ir ao cinema desde que o filme fosse bem escolhido.
Dessa forma, os grandes problemas do cinema para o adventismo em seu início sempre
estiveram ligados à promoção dos valores antibíblicos e aos conteúdos inapropriados nos
filmes. O discurso de Moon (1988), embora não enfatize essa realidade da experiência de
frequentar o cinema nos anos 1920, está alinhado com a explicação histórica de Lizarraga:
o foco da origem da problemática adventismo-cinema era o conteúdo e não o ambiente.
Um ponto importante a tratar no trabalho de Moon (1988), e que Lizarraga (1994)
não explora por conta do recorte histórico a que se propôs, é a menção ao primeiro voto
da organização que menciona o cinema. Fruto dos trabalhos do concílio de outono da
assembleia mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o voto previa que nos casos nos
quais

membros de igreja joguem bridge ou outros jogos de cartas similares
em suas casas, ou frequente tais reuniões em outros lugares; ou dancem
em suas casas ou compareçam a lugares de dança; ou frequentem shows
de teatro ou de cinema, recomendamos trabalho fiel, empregado para
resgatar esses indivíduos dos erros do seu caminho; mas se isso se
mostrar mal sucedido, que sejam desligados da membresia da igreja
(GENERAL CONFERECEN COMITEE, 1935, p. 1813).
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Curiosamente, a organização iria popularizar o voto tomado no concílio de 1935
publicando-o em 1937 na revista Youth’s Instructor, sob o pretexto de apontar “quais
tipos de filmes os adventistas do sétimo dia podem assistir” e quais tipos de filmes
“podem ser consistentemente admitidos em nossas igrejas e capelas e nas salas de
assembleia de nossas instituições” (THE YOUTH’S INSTRUCTOR, 1937, p. 8). A lista
de sugestões foi feita para auxiliar “comissões, conselhos, e indivíduos aos quais é
requerido tomar decisões a respeito da escolha de filmes” a serem usados “em nossas
igrejas, escolas, clínicas, ou em quaisquer lugares em conexão com a nossa causa” (THE
YOUTH’S INSTRUCTOR, 1937, p. 9).
É importante mencionar também que o adventismo não estava solitário nessa
postura anti-cinema: boa parte das igrejas protestantes da época também reforçavam essa
mesma ideia (SOGGARD, 1993). A atitude anti-cinema no adventismo iria se projetar
também sobre a relação dos crentes com a televisão. Por um lado, o aspecto imagético e
visual do cinema, característica também compartilhada pela TV, iria continuar
produzindo ruído e resistência a um adventismo de ênfase textocentrada. Por outro lado,
o fato da experiência de ver televisão, especialmente após seu período de popularização,
não exigir a assistência a um local específico, favoreceria seu aceite no discurso
adventista.
A televisão enfrentaria menos resistência com o passar do tempo no discurso
adventista, especialmente com a explosão da era dos televangelisas e com o vislumbre de
êxito evangelístico. No entanto, vozes preocupadas com o conteúdo televisivo e sua
relação com mazelas sociais, e com o fato da televisão ser cada vez mais influente na
dinâmica familiar americana, se levantariam contra a televisão, muitas vezes usando
argumentos antes direcionados ao cinema. Nessa relação tensa de afastamento e
aproximação, equivalência e diferenciação entre o cinema e a televisão no discurso
adventista, a relação do crente com a TV continuaria sendo um assunto polêmico e
indefinido no adventismo, como se verá melhor a seguir.
1.3. Historiografia dos principais trabalhos acadêmicos em língua inglesa sobre a
relação entre o adventismo e a televisão
Abaixo segue uma descrição das ideias e argumentos mais importantes dos
principais trabalhos adventistas em língua inglesa que discutem a questão da televisão
sob a ótica do adventismo, a saber, os trabalhos de Fenn (1960), Dabson (1983), Strayer
(1987), e Cole (1995). Cabe ressaltar que existem outras pesquisas por autores adventistas
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e/ou provenientes de instituições de ensino adventistas que têm como objeto a televisão,
mas não foram incluídas nesta historiografia porque não colaboram com a discussão do
problema adventismo-televisão. Um exemplo é a tese de Bechara (1980), que propõe um
modelo prático de spots religiosos em programas de televisão, com base em experiências
do autor no Brasil. O enfoque da tese é tão prático e aplicado, que pouco ou nada se
desenvolve sobre a discussão da relação do adventismo com o meio, definindo assim, sua
não inclusão da historiografia proposta nesta tese.
1.3.1. “A survey of the uses of television by the Seventh-day Adventist Church”, de
Richard Lee Fenn (1960)
A pesquisa de Fenn é o primeiro estudo acadêmico de que se tem registro a
explorar a relação adventismo-televisão. O trabalho procura analisar “o desenvolvimento
e os usos da televisão pela Igreja Adventista do Sétimo Dia” (FENN, 1960, p. ii) através
da descrição e análise dos principais programas religiosos veiculados durante o final da
década de 1940, quando o adventismo inicia sua empreitada no universo televisivo, até
1960, ano em que a dissertação foi defendida no programa de comunicação da The
American University.
O próprio Fenn reconhece elaborar o primeiro estudo sobre o adventismo e a
televisão, acreditando valorizar um pioneirismo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia
exerceu na história dos programas religiosos televisivos nos Estados Unidos.

Deve ser de grande valor para a Igreja Adventista do Sétimo Dia,
especificamente para o seu departamento de rádio e televisão e para as
pessoas atualmente engajadas em seus vários programas televisivos,
que esta dissertação seja a primeira tentativa de reunir e coletar em um
só volume dados relativos à primeira igreja nos Estados Unidos a entrar
na televisão em uma estrutura em rede (FENN, 1960, p. ii).

No primeiro capítulo de sua dissertação, chamada “Background: the early days”,
Fenn introduz a discussão sobre a relação entre a igreja e a mídia falando sobre o uso
evangelístico do rádio. O autor cita dados estatísticos da época que mostram grande
investimento da denominação transmissões de programas no rádio. Por exemplo: em
1944, o rádio era tão importante nas estratégias missionárias da denominação que a sede
mundial da igreja em Washington publicou um manual intitulado Broadcasting the
adventist message, e cinco anos depois mais de cem programas de rádio eram
patrocinados e/ou produzidos pelos adventistas na América (FENN, 1960, p. 2).
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Contudo, Fenn descreve que o entusiasmo com o qual o rádio era tratado não se
repetiu com a televisão no contexto protestante e evangélico. “Muitos líderes cristãos
devotos e sinceros enxergaram o vídeo como mal gritante, uma ameaça tanto à nação
quanto à igreja” (FENN, 1960, p. 2). “Mas outros engoliram os preconceitos contra esse
dispositivo pós-segunda guerra”, continua Fenn (1960, p. 2), e reconheceram que a
“televisão poderia ser um instrumento tão poderoso para o avanço do trabalho da igreja
como o rádio tem sido”. Fenn registra que mesmo o rádio, em seu início, também não
tinha passado ileso durante o escrutínio eclesiástico 46, ganhando aceitação tão somente
quando os resultados evangelísticos se mostraram promissores. Por reconhecerem a
avaliação precipitada que o rádio teve, muitos líderes cristãos, entre eles administradores
da Igreja Adventista do Sétimo Dia, deram uma segunda chance à televisão, acreditando
que “a igreja precisa usar todos os meios de comunicação adequados disponíveis para
promulgar sua mensagem especial” (FENN, 1960, p. 3).
Sendo um trabalho de natureza predominantemente histórica, o estudo de Fenn
(1069, p. 3) descreve o início dos programas televisivos adventistas, como visto na seção
1.1 deste capítulo. Após essa descrição, Fenn (1960, p. 21 e 22) se demora em descrever
o desenvolvimento dos programas Faith for today It is written: origem, dificuldades,
decisões políticas e estratégicas, resultados e bastidores. Ambos os programas têm seu
relato histórico restrito às décadas de 1950 até 1960, período em que o trabalho de Fenn
foi publicado.
Ao final de seu trabalho, que conta não somente com pesquisa documental e
bibliográfica, mas também com entrevistas com líderes adventistas envolvidos com o
início da entrada da igreja no mundo da televisão, Fenn (1960, p. 53 e 54) enfatiza a
decisão da igreja em descontinuar os programas televisivos geridos por pastores de igrejas
locais.

O concílio de outono de 1950 condenou a televisão adventista do sétimo
dia local. A decisão tomada na reunião causou a morte de The quiet
hour, A faith to live by, e Heralds of hope. Outros programas menores
não discutidos nesta dissertação também foram forçados a sair do ar. A
igreja determinou a regra “em nome da eficiência”, mas muitos
especialistas em comunicação da igreja logo viram que a decisão era
um erro. Em primeiro lugar, ela limitou o uso da televisão pela igreja
como forma de evangelismo. Em segundo lugar, impediu a igreja de
treinar uma equipe de televisão em uma escala ampla. Tivesse a TV em
46

Para mais informações sobre a resistência de grupos religiosos cristãos ao uso do rádio, ver Bendroth
(1996, p. 76-79).
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nível local sido incentivada, a igreja certamente teria mais membros
hoje em dia e seu próprio estoque de talentos para a televisão seria
maior (FENN, 1960, p. 54).

Fenn (1960, p. 54) continua suas considerações finais comentando que “após
estudar a televisão adventista do sétimo dia por quase um ano”, estava convencido de que
a televisão é uma potência evangelística já verificada e que todo investimento nela é
necessário, e que deve haver treinamento para preparar os futuros substitutos dos
apresentadores da época. Refletindo sobre a crescente quantidade de demandas de
produções para a televisão, Fenn (1960, p. 55) acredita que a igreja deveria construir seu
próprio estúdio televisivo e cinematográfico para produzir programas e filmes. O autor
defende a ideia de que “a igreja deveria usar toda a oportunidade apresentada por esse
dinâmico meio de comunicação de massa” (FENN, 1960, p. 56), e termina sua dissertação
citando o texto bíblico de Eclesiastes 11:6 que, para ele, é a metáfora perfeita do
pioneirismo adventista no uso da televisão: “Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde
não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas
serão igualmente boas”.
1.3.2. “Television as a medium for evangelism”, de J. Raymon Dabson (1983)
O trabalho de Dabson é uma dissertação defendida em 1983 no programa de
Master of Arts in Religion da Andrews University, Campus Avondale, na Austrália. Seus
objetivos, como constam na introdução de seu estudo, são “estabelecer uma teologia do
evangelismo”, “descobrir o papel do evangelismo de massa no Novo Testamento” e, o
que se aproxima mais aos interesses desta historiografia, “avaliar o uso da televisão como
um auxílio ao cumprimento da comissão de Jesus Cristo a todo o mundo” (DABSON,
1983, p. 2 e 3).
No primeiro capítulo, Dabson (1983, p. 4) se demora em estabelecer, como ele
próprio afirmou, uma “teologia do evangelismo” com foco nas “técnicas missionárias”
de Jesus e dos apóstolos nos textos do Novo Testamento. Já o segundo capítulo da
dissertação trata do uso religioso da televisão, no qual Dabson (1983, p. 40) descreve a
história da apropriação da tecnologia televisiva por grupos religiosos protestantes nos
Estados Unidos e na Austrália. O autor descreve e analisa as principais objeções ao
fenômeno das “igrejas eletrônicas”, posicionando-se a favor da televisão como
ferramenta evangelística útil e eficiente, mas criticando o modelo de tele-evangelismo
vigente à época. Ainda neste capítulo, Dabson (1983, p. 40 e 41) discorre em uma curta

59
seção sobre o início do uso do rádio e da televisão pelos adventistas, enfatizando o
otimismo que a televisão gerava em vários países da época (Estados Unidos, Brasil,
Indonésia e Austrália, entre outros). Em seguida, o autor desenvolve um estudo de caso
sobre os efeitos de uma campanha evangelística televisiva em uma região da Austrália.
Apesar de mencionar brevemente a história da incursão adventista no evangelismo
televisivo, é no contexto das críticas ao uso televisivo feito pelo protestantismo dos anos
1970 e início dos 1980 que o autor tece as suas avaliações e análises. Dabson (1983, p.
88) procura, na verdade, validar o uso da televisão no evangelismo adventista apesar do
modelo das igrejas eletrônicas de seu tempo, que ele chama de “aberração”. Abaixo segue
sua lista de objeções:

Primeiramente, eles estão transmitindo para os já convertidos. Em
segundo lugar, seu conteúdo é teologicamente superficial e em sua
maior parte defeituosa. Em terceiro lugar, eles se afogaram em
comércio; e, em quarto lugar, eles operam de uma maneira que ofusca
o evangelho e ignora a comunhão essencial de crentes cristãos em
comunidade. Eles substituíram as “boas novas” ao tornarem-se as boas
novas. Eles erram por fazerem do meio a mensagem (DABSON, 1983,
p. 88).

A despeito das críticas à era dos “tele-evangelistas”, Dabson (1983, p. 89) ressalta
que as falhas residem “na maneira como a televisão é usada e não na mídia em si”. Ciente
de que uma das principais críticas à igreja eletrônica e um dos principais receios da
liderança adventista da época é que a televisão esvaziaria as igrejas reais, isto é,
promoveria um embate igreja invisível versus igreja visível, o autor defende a ideia de
que a televisão precisa levar as pessoas à comunhão e adoração em uma comunidade
cristã visível: “a televisão não deve substituir a igreja, mas complementá-la” (DABSON,
1983, p. 89). O trabalho de Dabson, portanto, procura legitimar o uso da televisão como
instrumento evangelístico no contexto adventista por meio da identificação de princípios
bíblicos que seriam aplicáveis à relação do adventismo com a comunicação de massa, e
também através da desqualificação do modus operandi televisivo dos protestantes e
evangélicos de sua época.
1.3.3. “Taming the tube”, de Brian E. Strayer (1987)
“Domando a tela: atitudes adventistas diante da TV, 1947-1987”, em tradução
livre, é uma monografia produzida em 1987 por Brian Strayer, que é professor na área de
história da Andrews University desde 1983, função que continua a desempenhar nos dias
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de hoje. Parte desse estudo foi publicado em 1993 na revista Dialogue com o título
“Adventists and movies: a century of change”47.
O estudo consiste em uma análise da relação adventismo-televisão sob a ótica dos
artigos publicados em seus periódicos – Review and Herald, Insight, Signs of Times, entre
outros – em quatro décadas. Strayer (1987, p. 1) inicia seu trabalho comentando que,
embora a televisão tenha chegado de forma massiva aos Estados Unidos nos anos 1940,
os registros documentais e as publicações denominacionais apontam que a Igreja
Adventista do Sétimo Dia se preocupou com o assunto apenas a partir da década seguinte.
Para exemplificar esse cenário, Strayer (1987, p. 1) menciona que líderes e escritores
adventistas “escolheram enxergar apenas os filmes de cinema, salões de bilhar, pistas de
boliche, pistas de patins ou salões de dança como as principais ameaças à unidade da
família e dos valores cristãos em 1947”. Os poucos artigos publicados nos periódicos
adventistas sobre a televisão até 1949 abordavam apenas os possíveis usos evangelísticos
da tecnologia e o anúncio do primeiro programa adventista televisionado: o Faith for
today, com o pastor William Fagal.

Até 1949, os adventistas estiveram por tanto tempo atacando os males
que eles enxergavam nos salões de bilhar, pista de patinação, pistas de
boliche e especialmente cinemas que, quando a televisão os confrontou,
a princípio eles viram apenas o potencial dela para espalhar o evangelho
via “Faith for today”, e não seus paralelos midiáticos com os filmes do
cinema e com as novelas no rádio (STRAYER, 1987, p. 4).

Somente em setembro e outubro de 1949 que a revista Review and Herald trouxe
uma série de três artigos sobre a televisão como ao lar adventista, de autoria de D. A.
Delafield: “What is television doing to us?”, “Impact of television” e “Television needs
religion” (STRAYER, 1987, p. 5). Esses foram os primeiros textos adventistas a se
dirigirem à televisão como perigo espiritual e não oportunidade evangelística. Delafield
baseou seus textos em pesquisas de universidades renomadas da época sobre o impacto
da televisão na vida social e familiar dos americanos. Isso não o impediu de afirmar,
contudo, no último dos três artigos, que a televisão poderia se tornar um instrumento para
ganhar almas para Cristo. Ainda assim, a ênfase de Delafield mantinha-se pessimista.

Porque os televisores no final dos anos 1940 eram muito caros, e a
compra de horário na grade televisiva era proibitiva de tão custosa para
os líderes da igreja que sabiam tão pouco sobre como usar essa mídia
47
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criativamente, os adventistas antes de 1950 em geral não possuíam ou
não sabiam usar a televisão em suas casas ou para a pregação do
evangelho [...]. Porém, quanto mais famílias adventistas compravam
televisores nos anos 1950 – e quanto mais os líderes da igreja
acordavam para o potencial evangelístico dessa nova mídia –, mais os
oficiais da igreja, editores, e pais começaram a emitir alertas de perigo
a respeito do impacto da televisão sobre a vida familiar (STRAYER,
1987, p. 7).

Mas mesmo após os três artigos de Delafield e esse início de “despertamento”
para os perigos que a televisão oferecia entre alguns pais e membros da igreja, Strayer
(1987, p. 7) constatou que a administração mundial da igreja continuou silente sobre essa
problemática. Em documentos e votos oficiais, continuou-se a tratar a televisão somente
do ponto de vista missionário até 1953. O posicionamento da denominação aparecia nos
editoriais dos periódicos com relatórios otimistas de pessoas interessadas na mensagem
adventista por meio dos programas Faith for today e Voice of prophecy.
Dessa forma, após os artigos de Delafield em 1949, outros que se seguiram até
1952 “mais ou menos diziam para os adventistas não comprarem e assistirem televisão”
(STRAYER, 1987, p. 11). Com a popularização da televisão e com o aumento da
quantidade de televisores nos lares americanos, a ênfase nas décadas seguintes passou a
ser conscientizar “as famílias que já tinham televisores em casa a aprender como usá-los”
(STRAYER, 1987, p. 11). Em pouco tempo, a recomendação eclesiástica de não poder ir
ao cinema entrou em choque com a “permissão” de se poder obter um televisor e/ou
assistir televisão, especialmente por parte da juventude. Diante dessas tensões e
contradições, Archa Dart, na coluna “Questions from youth”, da Review and herald,
respondeu a uma carta enviada por um jovem que queria saber porque não poderia ir ao
cinema se os mesmos filmes também passavam na televisão. Strayer (1987, p. 12) relata
que a réplica de Dart seria a resposta padrão da igreja “para o próximo quarto de século”:
a de que a diferença entre televisão e cinema é a de que um você pode controlar e o outro
não.
O final dos anos 1940 e os anos 1950 marcaram Delafield e Dart como
protagonistas do debate adventismo-televisão nos periódicos adventistas. Strayer (1987,
p. 17) também destaca a publicação nesse mesmo período de alguns artigos na Review
and herald por Francis D. Nichol48, famoso editor e apologista do adventismo. Neles,
Nichol apresenta uma argumentação baseado em um texto de Ellen White que também

48

Francis D. Nichol, australiano, foi editor da revista Review and Herald de 1945 a 1966.
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marcaria a discussão a respeito do consumo de produto midiáticos, em especial cinema e
televisão, pelas décadas seguintes. Strayer (1987, p. 17) menciona que Nichol acreditava
em “princípio da natureza humana” paralelo ao dito de Ellen White de que “pela
contemplação seremos transformados”. Logo, Nichol defendia a ideia de que adventistas
que assistem TV seriam condicionados gradualmente a aceitar programas cada vez piores
e, com isso, prejudicando sua vida espiritual.
Ao iniciar dos anos 1960, escritores adventistas reconheceram que a televisão
havia chegado para ficar e que estava mudando as famílias da igreja (STRAYER, 1987,
p. 20). Por isso, os apelos para se desfazer dos televisores, mais frequentes ao final dos
anos 1940 e pontuais na primeira metade dos anos 1950, simplesmente desapareceram na
década seguinte. Dessa forma, Strayer analisa que os anos 1960 trazem consigo uma
ênfase no debate acerca do conteúdo e da programação televisiva. O resultado dessa
mudança de enfoque é que, cada vez com mais frequência nesse período, autores
adventistas viam a televisão como “um agente do mal na batalha do ‘grande conflito’”
(STRAYER, 1987, p. 23). Diante desse contexto, um dos recursos usados pela revista
para jovens Instructor nos anos 1960 e 1970 era fugir dos tradicionais e professorais
textos de opinião e investir em relatos testemunhais, que contavam experiências de
batalha espiritual contra as “tentações” do televisor. Strayer (1987, p. 24) analisa que a
introdução dessa estratégia e a presença de “histórias de confissão” nos anos 1960 e 1970
indica que talvez “a luta para domar a tela em vários lares adventistas não estava indo
muito bem”. Uma das evidências dessa fase na qual a sala de casa, onde ficava a televisão,
era considerada o verdadeiro campo de batalha contra o “inimigo” é a preocupação dos
autores com a guarda do sábado. Durante esse período, mais precisamente em março de
1964, a revista Instructor traz uma das primeiras menções condenando assistir televisão
aos sábados (STRAYER, 1987, p. 26). Para vários autores dessa época, até mesmo a
exibição de programas religiosos adventistas não era suficiente para justificar a compra
de uma televisão por um membro da igreja (STRAYER, 1987, p. 26).
Dessa forma, Strayer (1987, p. 26) explica que a televisão, que nos anos 1940 era
basicamente tida como oportunidade ímpar para o evangelismo, passou a ser objeto de
preocupação e crítica nos anos 1950, até ser demonizada nos anos 1960 e 1970, recebendo
as alcunhas de “tela mágica”, “ladrão amado” e “monstro de um olho só”. Nessa fase de
demonização, mais artigos da Review and Herald e da nova revista jovem Insight
enfatizavam os danos psicológicos, sociais e físicos do excesso de televisão, através de
estudos científicos da época (STRAYER, 1987, p. 30). Curiosamente, ao mesmo tempo
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em que o discurso de demonização da televisão se consolidava nos textos dos periódicos
nos anos 197049, a administração mundial investia maciçamente em novos estúdios de
rádio e televisão que pudessem melhorar os recursos dos programas Voice of prophecy,
Faith for today e It is written (STRAYER, 1987, p. 35).
Nos anos 1980, a percepção pessimista em relação à televisão continua nas
revistas adventistas: os textos registram “reclamações familiares” e “soluções drásticas
para os problemas descritos” (STRAYER, 1987, p. 44). A demonização da TV fica
evidente na reação, por parte dos leitores da revista Insight, a um artigo publicado em
novembro de 1980 por Roberta Moore, na época diretora do departamento de
comunicação da Loma Linda University. Moore se propõe a apresentar o “outro lado” da
televisão, e seu argumento consistia em apontar a dicotomia fundamental do adventista
nos anos 1980, com base em pesquisas na comunidade adventista daquela época: a
maioria dos membros tinham televisão em casa e a assistiam várias horas por dia, mas
quando tinham que escrever sobre ela em mídias impressas, apenas o faziam para acusála de ser a raiz dos males da sociedade e da família ou, no máximo, reconhecer o potencial
evangelístico de sua programação religiosa – que, por sinal, diz ela, nenhum adventista
assiste (STRAYER, 1987, p. 43). Dessa forma, Moore criticou a “natureza esquizofrênica
da relação amor-ódio” do adventismo com o cinema e a televisão (STRAYER, 1987, p.
43).
Depois de Moore, Strayer (1987, p. 48) comenta que poucos textos sobre televisão
foram publicados. O destaque do período – e final de seu corpus de análise – se dá em
1986, com uma edição especial temática sobre entretenimento da revista Insight. “Com
seção devotadas à TV, cinema, música, e entretenimento sabático”, conta Strayer (1987,
p. 49), ela representava “‘a última palavra’ sobre o tópico, da perspectiva da liderança
adventista”. Os textos, em geral, deram uma nova roupagem em antigos argumentos anticinema e anti-televisão, reforçando a perspectiva demonizadora por meio de análises de
soap operas e filmes da época, como Day of our lives e Rambo.
Ao fim de sua análise do pensamento adventista acerca da televisão, Strayer
(1987, p. 52) pergunta: “em seus quarenta anos de luta para ‘dominar a tela’, tem os
adventistas realmente controlado a mídia, ou tem a televisão os controlado?”.
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Em abril de 1978, Strayer (1987, p. 39) registra que, pela primeira vez na literatura adventista, um autor
convocou os adventistas dos Estados Unidos para escrever cartas de protesto às emissoras ABC, CBS, NBC
e PBS por conta de sua programação vulgar, violenta e profana. Isso aconteceu no texto anônimo “Teleaddiction: a plug-in habit that’s hard to kick”, na revista These Times.
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1.3.4. “A survey of Seventh-day Adventism attitudes toward television”, de Dan Cole
(1995)
O trabalho de Dan Cole, datado de outono de 1995, é uma monografia entregue
para requisito da disciplina “Seminar in the development of SDA lifestyle”, vinculada ao
programa de Mestrado em Divindade da Andrews University. O autor, que não seguiu
carreira acadêmica, atualmente trabalha como pastor em uma igreja adventista do estado
de Washington, nos Estados Unidos. Os objetivos da monografia de Cole (1995, p. 2) são
“fazer um levantamento das atitudes de autores adventistas do sétimo dia, durante os
últimos quinze anos, em relação à televisão” e “fazer um levantamento do uso que eles
fazem das Escrituras e do Espírito de Profecia ao desenvolverem princípios aplicáveis ao
uso da televisão”. Como a maior parte dos estudiosos que o antecederam, Cole usou como
corpus artigos dos periódicos adventistas – Review and Herald, Insight, Adventist Review,
Signs of the times, Canadian Adventist Messenger, entre outros – de 1980 a 1995.
No primeiro capítulo do trabalho, Cole (1995, p. 4) desenvolve o que seriam “as
três maiores preocupações que os autores adventistas têm em relação à televisão”, que
são “efeitos negativos na espiritualidade, saúde e no desenvolvimento da criança”.
Passando por textos adventistas do corpus já mencionado e também por pesquisas
científicas retratadas em matérias de jornais e revistas jornalísticas, o autor menciona que
a televisão afeta negativa e diretamente a vida espiritual dos membros. Ele chama a mídia
de “antagonista da fé cristã”, afirmando que a televisão “pode exercer uma influência em
nossa moralidade através de suas cenas de violência, imoralidade e promiscuidade
sexual” (COLE, 1995, p. 6). O autor continua sua crítica declarando que “os valores
anticristãos promovidos na televisão têm grande efeito sobre os adventistas”, fazendo
com que eles “amem mais o mundo do que a Deus” (COLE, 1995, p. 7). Esse poder que
a televisão exerce sobre os telespectadores, para o autor, é o mesmo que a droga infringe
sobre seus usuários.

Numerosos autores adventistas afirmam que existem muitos adventistas
que são viciados em televisão e não percebem ou não querem admitir.
Seus cotidianos parecem girar em torno de seus programas favoritos,
deixando nenhum tempo ou energia para crescimento espiritual ou para
ajudar os outros. Vários autores adventistas desafiaram membros a
livrar-se do hábito de ver televisão e levar mais a sério o estudo da
Bíblia, oração [...] e procurar e salvar o perdido (COLE, 1995, p. 8).
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A respeito da segunda grande preocupação dos autores adventistas em relação à
televisão, que é o seu efeito negativo sobre a saúde dos telespectadores, Cole (1995, p. 8)
aponta que a mídia e seus programas frequentemente promovem práticas de saúde muito
pobres, relacionando o hábito de assistir televisão como um dos principais fatores para a
crescente obesidade nos Estados Unidos em seu tempo. Além disso, Cole (1995, p. 10)
cita autores adventistas que se apoiam em estatísticas e pesquisas da época para relacionar
o hábito de assistir televisão com o consumo de álcool e de tabaco entre adolescentes e
jovens. Comentando sobre a terceira grande preocupação dos autores adventistas em
relação à televisão, que é o seu efeito negativo o desenvolvimento das crianças, Cole
(1995, p. 14) identifica que boa parte dos autores do período estudado acreditam que a
televisão pode causar dificuldades de concentração e atenção, diminuição de criatividade,
distorção da realidade e perda da inocência (COLE, 1995, p. 14).
Já no segundo capítulo de sua monografia, Cole procura reunir os efeitos positivos
do uso da televisão pelos autores adventistas. Uma vez que “a maioria dos autores
percebeu que é irrealista recomendar que os adventistas banem os televisores de suas
casas”, são os enfoques: primeiro, os textos adventistas procuram “ensinar como usar a
tecnologia moderna apropriadamente para que ela auxilie, e não prejudique” e, segundo,
“ensinar as mentes jovens a como usar a televisão apropriadamente”, para que quando
eles se tornarem adultos, terão condições de estabelecer diretrizes próprias (COLE, 1995,
p. 16). Cole também registra que de 1980 a 1995, apesar da ênfase negativa encontrada
em boa parte dos textos adventistas, vários deles também reconhecem os benefícios que
a televisão pode trazer à educação, ao entretenimento saudável e, especialmente, para o
evangelismo – este último sendo considerado de longe como a maior vantagem que a
mídia pode oferecer.
Os princípios bíblicos e as orientações extraídas dos escritos de Ellen White são o
tema do terceiro capítulo do estudo de Cole. Para ele, os adventistas têm usado a Bíblia
para normatizar a relação adventismo-televisão através de dois grandes enfoques: (1)
“evitar a mundanização/permanecer puro”, e (2) “guardar as avenidas da alma” (COLE,
1995, p. 22 e 23).
No intuito de evitar o “mundo” e sua “impureza”, os textos mais usados são
Filipenses 4:8 (“[...] tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e
se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento”), Romanos 8:5-8
(“Porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne [...] portanto, os que
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estão na carne não podem agradar a Deus”), Romanos 2:2 (“E não vos conformeis com
este século [...]”, 2 Coríntios 10:5 (“[...] levando cativo todo pensamento a Cristo”), 2
Timóteo 2:19 (“Aparte-se da injustiça todo aquele que confessa o nome do Senhor”), e
Efésios 5:3-16 (“Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se
nomeiem entre vós, como convém a santos; nem conversação torpe, nem palavras vãs ou
chocarrices, coisas essas inconvenientes [...]. Porque o que eles fazem em oculto, o só
referir é vergonha [...]. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e
sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus”). A ideia orientadora dos
textos frequentemente citados é a de que os adventistas devem ser diferentes das pessoas
do “mundo”, e que a televisão na maioria das vezes rouba tempo de comunhão com Deus,
apresentando “outros deuses para os quais nossa atenção será chamada” (COLE, 1995, p.
22). Além disso, vários autores adventistas afirmam que, embora os dez mandamentos
proíbam a mentira, ao adultério e o assassinato, essas transgressões são consideradas
como comportamento natural pela televisão – e essa perda de sensibilidade causada pela
promoção de uma cosmovisão distinta da Bíblia é um dos maiores perigos da tecnologia
televisiva (COLE, 1995, p. 22).
No segundo enfoque, no qual se alerta para guardar as “avenidas da alma”, os
textos mais frequentes são: Provérbios 4:23 (“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda
o coração, porque dele procedem as fontes da vida”), Salmos 101: 3 (“Não porei coisa
injusta diante dos meus olhos [...]”), Isaías 33:15 (“O que anda em justiça [...] tapa os
ouvidos, para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos, para não ver o mal”),
Deuteronômio 6:5-9 (“[...] Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu
as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho,
e ao deitar-te, e ao levantar-te [...]). A ideia orientadora por trás desse grupo de textos é a
de que a natureza humana é transformada pela contemplação, daí o perigo de se expor à
conteúdo inapropriado, imoral ou violento (COLE, 1995, p. 23).
Após o levantamento de textos bíblicos usados pelos autores adventistas para
normatizar a relação do crente com a televisão, Cole identifica o mesmo padrão em
relação aos textos whiteanos. As citações a Ellen White giram em torno de quatro ênfases:
(1) “guardar as avenidas da alma”, (2) “conselhos referentes a diversões teatrais”, (3) “uso
do tempo” e (4) “as características distintivas do povo de Deus”.
Sobre o enfoque de guardar as avenidas da alma, que Cole (1995, p. 25 e 26)
interpreta como um termo que nos escritos de Ellen White significam os “sentidos”,
alguns textos são citados frequentemente por autores adventistas, entre eles: (1) “pela
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contemplação somos transformados”, (2) “devemos evitar ler, ver, ou ouvir aquilo que
irá sugerir pensamentos impuros”, (3) “se você acariciar imaginações vãs, permitindo que
sua mente se demore sobre temas impuros, você é, de certa forma, tão culpado perante
Deus quanto se seus pensamentos fossem levados à ação”, (4) “poucos percebem que é
um dever exercer controle sobre os pensamentos e as imaginações”, (5) “você deve se
tornar um sentinela fiel de seus olhos, ouvidos, e todos os seus sentidos se você quiser
controlar sua mente e prevenir que pensamentos vãos e corruptos manchem sua alma”,
(6) “nossos pensamentos devem ser estritamente protegidos; porque um pensamento
impuro que seja causa uma profunda impressão na alma”, (7) “É uma lei da mente que
ela gradualmente se adapta aos assuntos nos quais ela se demora. Se ocupada apenas com
assuntos banais, ela será apequenada e debilitada”, (8) “Seria melhor que os pais
queimassem contos ociosos do cotidiano e novelas do que trazê-los para dentro de suas
casas. Encorajar a leitura dessas histórias é como um encantamento. Elas confundem e
envenenam a mente”.
Acerca dos conselhos sobre diversões teatrais, Cole (1995, p. 27) menciona que
no período estudado – 1980 a 1995 – apenas dois textos adventistas exploram essa
temática50. Ambos sugerem que a igreja retire a proibição de se ir ao teatro e ao cinema e
“passem a lidar com os verdadeiros problemas” da questão (COLE, 1995, p. 27), que
seriam o conteúdo do que assistem. Dessa forma, os textos caminham na direção de deixar
de demonizar o ambiente ou a mídia e ensinar os membros que tenham o hábito de ir ao
cinema ou ver televisão a se tornarem mais seletivos no que assistem. Cole (1995, p. 27
e 28) discorda do posicionamento dos dois artigos mencionados, citando três textos de
Ellen White para reforçar a questão do perigo do ambiente do teatro – e do cinema por
tabela. São eles: (1) Ele [Satanás] não deseja que as pessoas tenham um conhecimento do
seu Criador, e está satisfeito se ele puder colocar em operação jogos e performances
teatrais que irão confundir tanto os sentidos da juventude que Deus e o céu estará
esquecidos”, e (2) “Nenhum cristão gostaria de encontrar a morte em tal lugar [no teatro
ou no salão de dança]. Ninguém gostaria de ser encontrado lá quando Cristo voltar”, e (3)
“Não existe em nosso país influência mais poderosa para envenenar a imaginação, para
destruir as impressões religiosas, e para tirar o gosto dos prazeres serenos e realidades
sóbrias da vida do que os divertimentos teatrais” (COLE, 1995, p. 27 e 28).

São eles: “Adventists and the movies”, de William G. Johnson, publicado em 23 de junho pela Review
and Herald, e “Movies and morality”, de Myron Widmer, publicado na Review and Herald de 14 de
novembro de 1990.
50
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A respeito o uso do tempo, Cole (1995, p. 28) comenta que vários autores
adventistas se dirigem a questão da “mordomia cristã”, gestão do tempo e sua relação
com divertimentos e entretenimento. Os textos de Ellen White usados para apoiar a ideia
de que a televisão é um passatempo inútil são: (1) “Nosso tempo pertence a Deus. Todo
momento é dele, e nós estamos na mais solene obrigação de empregá-lo para Sua glória.
De nenhum outro talento que concedeu Ele pedirá a mais estrita conta do que nosso
tempo”, (2) “Diga firmemente: ‘eu não irei gastar preciosos momentos lendo
[assistindo]51 aquilo que não será útil a mim e que apenas me desprepara para o serviço a
outros [...]. Eu fecharei os olhos às coisas frívolas e pecaminosas”. A última das ênfases
– as características do povo distintivo de Deus – é basicamente um tema que Cole (1995,
p. 28 e 29) enfatiza mais do que os autores adventistas. Evidência disso é que ele apenas
menciona um autor, no caso, Roger Coon, sem referenciar seu texto. Sendo assim, preferi
não desenvolver as ideias da última ênfase por considera-las não representativas, de
acordo com o recorte que o próprio Cole havia se proposta a fazer: textos de revistas
adventistas entre 1980 a 1995.
Em seu último capítulo, a monografia de Cole faz um retrato de como os autores
adventistas encaram a televisão. Nesse sentido, os autores adventistas se dividem em três
grupos: (1) aqueles que se indignam diante de sua programação, (2) aqueles que
recomendam não a ter em casa, e (3) aqueles que aceitam tê-la em casa, mas com ressalvas
(COLE, 1995, p. 31). Os autores do primeiro grupo se diferenciam dos outros porque
despejam sua indignação contra os malefícios da televisão, especialmente para as
crianças, mas não apontam soluções, sejam elas a abstinência ou a seletividade. Os
autores do segundo grupo recomendam o caminho da abstinência através de relatos de
testemunho e de argumentos contra a própria mídia, afirmando, por exemplo, que a “aura
visual” da TV não exige esforço mental por parte do telespectador (COLE, 1995, p. 33).
Já os autores do terceiro grupo permitem ter uma televisão, desde que com muita cautela,
proporcionando aos leitores diretrizes para a seleção de conteúdo (COLE, 1995, p. 34).
Um deles, cita Cole (1995, p. 34) é o único a discutir a partir de que idade deve se
introduzir a televisão para a criança, o que seria, no caso, 13 anos.
Após esse panorama de diferentes propostas sobre como se relacionar com a
televisão, Cole (1995, p. 40) resume as diretrizes que quase todos os autores reproduzem
em comum, independentemente do grupo em que foram enquadrados. A primeira delas
O termo “televisão”, que está em colchetes, é um acréscimo de Cole (1995, p. 28), e não do autor desta
tese.
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seria “escolha cuidadosamente o que assistir”, e a segunda, “substitua o tempo gasto
assistindo televisão por outras atividades mais construtivas”.
1.4. Reflexões sobre a historiografia dos principais trabalhos acadêmicos em língua
inglesa sobre a relação entre o adventismo e a televisão
O primeiro ponto a chamar a atenção na historiografia dos trabalhos acadêmicos
em inglês sobre como o adventismo compreende a relação do crente com a TV consiste
no fato de que os trabalhos de Fenn (1966), Dabson (1983) e Strayer (1987) consideram
em suas análises apenas artigos de revistas e periódicos e documentos oficias da
denominação, como relatórios e atas de comissões. Não há espaço na ánalise para livros,
livretos, panfletos e folhetos populares, fato que é uma das justificativas para a realização
desta tese (ver seção “justificativa” na introdução). A única exceção é o estudo de Cole
(1995, p. 42), que cita uma única vez os livros The television time bomb e Remote
controlled. Ainda assim, são os artigos de revista que compõem a maior parte da análise,
e é exclusivamente através dos documentos e textos de periódicos que as hipóteses e
considerações de seu estudo são baseadas. Com isso, a presente tese reforça a ideia de
que pode colaborar com o avanço e aprimoramento da historiografia sobre o problema
adventismo-televisão ao adicionar os elementos faltantes nos trabalhos de Fenn (1966),
Dabson (1983), Srayer (1987) e mesmo Cole (1995): as publicações em forma de livros
e materiais de gênero equivalente, que foram escritas por autores adventistas através de
editoras da denominação, visando a membresia.
Outro tópico importante a ser ressaltado na historiografia do problema
adventismo-televisão é a reflexão que os autores fazem da importância que a TV tem
diante da vocação e da natureza do movimento. Fenn (1966) e Dabson (1983) destacam
que o uso da TV é quase um imperativo espiritual à denominação por conta da missão
evangelística de preparar um povo para a volta de Jesus. E a televisão seria um
instrumento para a pregação do evangelho que preencheria todas as demandas de pressa
e urgência que a mensagem apocalíptica do movimento exigem. Dessa forma, os dois
autores associam uma das marcas identitárias mais célebres do movimento, a vocação
escatológica, à justificativa de uso televisivo para fins proselitistas. Ambos autores
também se preocupam em reforçar o potencial missionário da TV para enfraquecer o
discurso de demonização da mídia, e fortalecer a ideia de que os meios fazem parte do
plano de Deus para apressar o retorno de Cristo.
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Todavia, para Strayer (1987), essa ênfase “positiva” que associava a TV ao
potencial evangelístico perdeu força a partir dos anos 60, passando a ser demonizada.
Vários autores adventistas a enxergavam como um agente satânico no contexto da
teologia do grande conflito entre Cristo e Satanás, recebendo as alcunhas de “agente do
mal”, “tela mágica”, “ladrão amado” e “monstro de um olho só”. Vista como uma ameaça
presente 24 horas por dia no lar adventista, a televisão passou a ser considerada como
protagonista da perda de espiritualidade e comunhão com Deus, sendo associada algumas
vezes como responsável pela perda da salvação (ver STRAYER, 1987, p. 17, 23, 26, 28,
30, 34 e 43). No discurso de Strayer (1987) e, especialmente, de Cole (1995), esse poder
da TV sobre a espiritualidade do crente estava associado também à sua capacidade de
afetar e manipular a mente humana de maneira poderosa e indefensável. Essa
preocupação acerca do suposto controle mental da TV revela a crença de que a autonomia
de escolha do indivíduo é enfraquecida pela mídia.
Além disso, Cole (1995) analisa especificamente o uso de textos bíblicos e de
trechos dos escritos de Ellen White usados no discurso adventista. A conclusão a qual ele
chega é a de que textos escriturísticos e whiteanos estão sempre associados a ideia de
separação do mundo e afastamento da corrupção moral, sugerindo uma postura de
absitinência em relação à mídia televisiva.
Dessa forma, uma leitura atenta da análise do pensamento adventista sobre a TV
feita por Fenn (1966), Dabson (1983), Strayer (1987) e Cole (1995), aponta diversos
elementos considerados essenciais para entender a atitude adventista em relação à
televisão. Por sua vez, todos esses elementos estão ligados direta ou indiretamente às
características da denominação, que precisam ser identificadas e mais bem
compreendidas a fim de traçar mais precisamente tudo o que está envolvido no problema
adventismo-televisão. A descrição e a análise das características e marcas identitárias do
movimento, indispensável para compreender o problema adventismo-televisão, será feita
no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO 2
ELEMENTOS PARA UMA HISTÓRIA SOCIAL DO ADVENTISMO
Feita uma análise historiográfica dos principais estudos sobre a relação entre os
adventistas e a televisão desenvolvidos por Fenn (1966), Dabson (1983), Strayer (1987)
e Cole (1995), descobriu-se que vários dos elementos considerados importantes para a
compreensão do problema adventismo-televisão estão relacionados com características e
marcas identitárias da denominação. Além disso, como indicam diversos estudos no
campo mídia e religião52, vinculadas à conturbada relação dos crentes com a mídia sempre
estão presentes pressupostos teológicos, sociológicos e comunicacionais ligados ao
contexto social, religioso e cultural que circundava a denominação por ocasião de seu
surgimento.
Por isso, este capítulo propõe uma introdução à história social do adventismo sob
a ótica de quatro grandes marcas identitárias do movimento: a vocação apocalíptica, a
autocompreensão exclusivista, a orientação textocentrada e a ênfase experiencial
cognitivo-racional. Na primeira seção, descreve-se e analisa-se a gênese apocalítptica
adventismo e a influência milerita em seu pensamento teológico, assim como elabora-se
reflexões sobre a postura de autorreferenciação exclusivista que o movimento carrega
desde a sua origem. Como desdobramento dessas duas marcas identitárias, discute-se
também os problemas do legalismo e do dualismo campo versus cidade que
caracterizaram – e de certa forma ainda caracterizam, mesmo que de maneira amenizada
– a Igreja Adventista do Sétimo Dia em sua história.
Na segunda seção, descreve-se e analisa-se a relação do adventismo com o texto
bíblico e sua postura iconoclasta, e também a ênfase cognitiva e racionalista da
experiência religiosa e da natureza humana. Como desdobramento dessas duas marcas
identitárias, discute-se os traços e implicações de uma cultura da palavra, uma cultura
visual e uma cultura intelectual no adventismo.
2.1. Um movimento de vocação apocalíptica e autocompreensão exclusivista
A segunda vinda de Cristo tem sido um tema rodeado de mistério e expectativa na
cultura cristã. O retorno de Cristo à Terra e, especialmente, a doutrina do milênio

52

Entre eles: Hoover (1989 e 2006), Stout e Buddenbaum (1996), Campos (2004), Follis e Cunha (2010),
Cunha (2007), Klein (2006), Miklos (2012) e Tomáz (2015).
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vinculada a essa crença, foram objeto de debate e controvérsia desde o primeiro século
da era cristã (MCGINN, 2009). Séculos após a hegemonia de hermenêutica apocalítica
alegórica, diversos grupos e líderes religiosos pós-Reforma Protestante passaram a
defender uma interpretação literalista das profecias e do Apocalipse no século 16 e, com
essa abordagem, pregava-se também a literalidade do milênio bíblico (DICK, 1998, p. 1
e 2).
Desde a primeira metade dos anos 1600, os puritanos que migraram para a
América enxergavam a região da Nova Inglaterra como um experimento político e
religioso que se transformaria em “uma cidade sobre uma colina” [“a city upon a hill” 53,
no original em inglês] para iluminar o Velho Mundo com os ideais protestantes
americanos (KNIGHT, 2010a, p. 16; HUTCHINS, 2014, p. 12). Na metade do século 17,
liderados pelo pastor anglicano George Whitefield (1714-1770) e o teólogo calvinista
Jonathan Edwards (1703-1758) durante o período que ficou conhecido como o Primeiro
Grande Reavivamento54 (1730-1755), a crença de que os mil anos de domínio cristão na
Terra ocorreria antes do retorno de Cristo se fortaleceu, doutrina conhecida como “pósmilenialismo” (DICK, 1998, p. 2).
Em seus sermões, Edwards pregava que a história da humanidade estava dividida
em três eras: a primeira começou com a queda de Adão e Eva, a segunda com a vinda de
Cristo à Terra e a terceira com a ressurreição de Jesus, que seria a era vigente na época
(ASHCRAFT, 2011, p. 49). Edwards defendia que a igreja cristã deveria, através de
reavivamento e reforma, preparar a América para a chegada do milênio, período no qual
cada país iria adotar uma forma de governo cristão e o evangelho se espalharia para todos
os continentes (ASHCRAFT, 2011, p. 49). Após o milênio, Jesus retornaria à Terra e
venceria Satanás na grande batalha final. Essa teologia logo dominou a agenda política e
o pensamento teológico nas colônias inglesas e americanas (DICK, 1998, p. 2).
Após a independência da América, vários líderes religiosos enxergavam que as
recentes conquistas tecnológicas e políticas “começaram a prover o aparato para a criação

Para mais informações sobre a relevância e significado da expressão “a city upon a hill” e a relação entre
as crenças milenaristas e o projeto político-religioso da Nova Inglaterra, ver Witham (2007) e Hutchins
(2014).
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O Primeiro Grande Reavivamento, como o nome aponta, foi o primeiro movimento religioso de massa
dos Estados Unidos, e que acabou promovendo como nunca antes a união das colônias britânicas na
América do Norte em torno da expectativa de um milênio americano. Essa convicção de um milênio cristão
e ianque seria um dos fundamentos da doutrina do Destino Manifesto e da natureza religiosa nacionalista
estadunidense décadas depois (NEW, 2012, p. 5). Para mais informações sobre esse fenômeno religioso,
ver Noll (2003), Kidd (2007) e New (2012).
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do céu na Terra, com os Estados Unidos liderando o caminho”55 (KNIGHT, 2010a, p.
16). Entre outras concepções, esse otimismo messiânico se misturava com a noção da que
a América lideraria o mundo durante o milênio que ocorreria antes do retorno de Cristo,
mostrando a força crescente das ideias apocalípticas da época (ASHCRAFT, 2011, p. 48).
No entanto, o terremoto de Lisboa em 1755 e, ainda mais a Revolução Francesa
em 1789, direcionaram os olhos de muitos grupos cristãos da época para o “fim dos
tempos”. As tragédias naturais do período e os ataques que o cristianismo sofria de
agitações políticas e sociais na Europa encontraram eco em interpretações que
associavam a Revolução Francesa com as descrições de Daniel 7 e Apocalipse 13
(KNIGHTa, 2010, p 13). Esse retorno às profecias apocalípticas resgatou a crença no prémilenialismo, ou seja, a ideia de que Jesus voltaria antes do milênio. Um dos protagonistas
dessa ênfase pré-milenianista foi o ministro escocês Edward Irving (1792-1834), que
traduziu o manuscrito do jesuíta chileno Manual de Lacunza intitulado The coming of the
Messiah in glory and majesty (ICE, 1996, p. 36; DICK, 1998, p. 2). Esse fervor
escatológico se espalhou por vários países da Europa, até atingir o Novo Mundo, sendo a
América seu principal palco (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 23-29).
2.1.1. O profetismo milerita
Nos Estados Unidos, entretanto, o mainstream religioso permanecia vinculado à
noção pós-milenialista. A partir do final dos anos 1700, a América vivia sob o contexto
sociorreligioso do Segundo Grande Reavivamento, considerado por muitos estudiosos o
maior da história do país. Esse reavivamento misturou tons “milenianistas” com uma forte
rejeição ao racionalismo e ao deísmo de influência iluminista. Knight (2005, p. 36)
comenta que esse despertar religioso gerou uma onda de reforma “que visava a
aperfeiçoar a ordem social e individual para que o milênio pudesse começar”. Além disso,
o reavivamento foi marcado por uma ruptura com o discurso calvinista que afirmava ser
a salvação fruto da predestinação divina, abraçando uma visão mais otimista da natureza
humana com base no poder da vontade e da livre-escolha (BUTLER, 1987, p. 100).
A euforia social e religiosa começou a dar sinais de arrefecimento por volta dos
anos 1830. Com os problemas sociais pós-Revolução Industrial, perdeu fôlego o
otimismo de que a América iria liderar uma nova ordem mundial com mil anos de paz,
progresso e tecnologia cujo clímax seria a volta de Jesus (KNIGHT, 2010a, p. 17). E foi
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Para mais informações sobre a mitologia messiânica americana, ver Dorneles (2011).
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na esteira dessa perda de otimismo que a mensagem do fazendeiro batista William Miller
(1782-1849) se ergueu. Diferentemente dos pregadores e líderes religiosos de sua época,
William Miller defendia a volta de Jesus antes do milênio. Tido por pessimista por críticos
do período, o discurso milerita divergia da crença de que o esforço humano promoveria
uma nova ordem mundial. No entanto, sua mensagem não era fatalista, uma vez que ele
anunciava a volta de Jesus antes do milênio como o grande catalisador das mudanças
sociais para uma vida de paz e ordem durante os mil anos que se seguiriam (KNIGHT,
2010a, p. 17).
Outro grande diferencial da pregação de Miller era que ele havia estabelecido uma
data para o regresso de Cristo: em torno de 1843 a 1844, mais precisamente 22 de outubro
de 1844, data estabelecida com a ajuda de colaboradores56. A marcação de datas não era
algo incomum aos reavivamentos americanos: Edwards havia predito o início do milênio
para 1886, por exemplo (KNIGHT, 2005, p. 38). Mas a proeza de Miller foi ter cativado
a imaginação do povo, arregimentando dezenas de milhares de pessoas para seu
movimento. Miller chegou à conclusão sobre o retorno de Jesus em 1818, depois de dois
anos de estudo bíblico intensivo.

[Miller] notou que, embora os profetas frequentemente falassem em
linguagem figurativa, suas predições eram cumpridas por eventos
literais. Isso era perceptivelmente verdade com referência ao primeiro
advento de Cristo e às grandes profecias delineadas em Daniel 2 e 7.
Partindo dessa conclusão, era um passo lógico supor que o segundo
advento também ocorreria literalmente. Ao estudar Daniel 8:14, ele se
convenceu de que o santuário a ser purificado no final dos 2300 anos
era a igreja, que seria purificada no retorno de seu Senhor.
Relacionando os 2300 dias de Daniel 8 com as 70 semanas de Daniel 9,
Miller deduziu que ambos os períodos haviam começado
aproximadamente em 457 a.C. (SCWHARZ e GREENLEAF, 2009, p.
31).

Tendo o ano 457 a.C. como ponto de partida a profecia dos 2300 anos, Miller
chegou à data de 1843, sendo posteriormente definida como 22 de outubro de 1844.
Somente em 1831, no entanto, que Miller decidiu tornar público seus estudos sobre a
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Miller anunciou, primeiramente, que Jesus regressaria em torno de 1843, e depois, com base em revisão
de cálculos, ele precisou a data entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Após 21 de março de
1844, com base em um artigo escrito do ministro congregacionalista Samuel Snow que se valia do
calendário judaico caraíta para fazer contas mais “precisas”, foi marcado o dia 22 de outubro de 1844 em
um contexto de pressão e expectativa (NUNES, 2008, p. 63 e 64; KYLE, 2012, p. 61). Timm (2000, p. 55
e 160) registra cerca de 20 datas marcadas pelos mais diversos grupos de mileritas para a volta de Jesus,
mas a mais significativa e que configurou o que se chama de “O Grande Desapontamento” sem dúvidas foi
22 de outubro de 1844.
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volta de Jesus através de sermões, palestras e a publicação de artigos e panfletos – todos
de circulação modesta. Foi apenas a partir de 1839, com o auxílio editorial de Joshua
Himes (1805-1895) que a mensagem do fazendeiro batista, agora pregador itinerante,
tornou-se um movimento de alcance nacional. Além dos textos do livro de Daniel, outras
passagens bíblicas formaram a compreensão de Miller, entre elas a parábola das dez
virgens de Mateus 25. Nessa narrativa que simbolizava a iminência da volta de Cristo, o
anúncio da chegada do noivo, ou “clamor da meia-noite” (Mt 25:6), era uma metáfora do
aviso da breve vinda do Senhor. Miller, obviamente, reconhecia-se como um desses
“atalaias” que anunciavam “o clamor da meia-noite a respeito da vinda do noivo”, que
era compreendida por ele como a mesma mensagem da purificação do santuário, pois
“ambas apontavam para o segundo advento de Jesus” (KNIGHT, 2005, p. 46).
Knight (2005, p. 46) explica que “associado à mensagem de purificação do
santuário de Daniel 8:14 e ao clamor da meia-noite de Mateus 25 estava o primeiro anjo
de Apocalipse 14: 6 e 7”, que proclamava tanto o “evangelho eterno” quanto a “hora do
juízo”. A mensagem milerita alcançava mais adeptos e Miller não percebeu que “a grande
maioria não estava muito interessada em seu ensino ‘peculiar’ sobre a segunda vinda, mas
na oportunidade de trazer conversos para encher as igrejas” (KNIGHT, 2005, p. 47).
Como o movimento milerita era interdenominacional e Miller e seus assistentes pregavam
como convidados em igrejas protestantes, foi depois de muito tempo e “pouco a pouco
que Miller percebeu que o estavam usando” (KNIGHT, 2005, p. 47). Essa situação se
tornou evidente quando o “ano do fim” se aproximava. Afinal de contas, como
contextualiza Knight (2005, p. 47), “uma coisa era Miller pregar a mensagem de 1843,
quando faltavam muitos anos, mas era outra coisa bem diferente pregá-la quando o tempo
real se aproximava”. Assim, uma mensagem tida como atrativa no início dos anos 1830
passou a ser uma ameaça para as igrejas por volta de 1843. Os mileritas tornaram-se mais
ousados e arrojados em seu evangelismo ao passo que muitas igrejas e pastores se
tornaram resistente a seus esforços (KNIGHT, 2005, p. 48).
Dessa forma, à medida em que o “ano do fim” se aproximava, os mileritas foram
proibidos de falar sobre a vinda de Jesus, sendo expulsos das congregações por insistência
e “rebeldia”. Os pregadores mileritas, de igual forma, já não tinham mais espaços nos
cultos das igrejas. E foi nesse contexto, segundo Knight (2005, p. 48) que um líder do
movimento chamado Charles Fitch pregou em julho de 1843 “o que veio a ser um dos
mais famosos sermões mileritas”. Baseado em Apocalipse 18:1-5 e 14:8 (“cai, caiu, a
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grande Babilônia” e “sai dela povo meu”), cujos textos tratam sobre a derrocada de
Babilônia e a consequente necessidade de fuga do sistema corrupto que ela representava.
Seguindo a interpretação corrente no protestantismo, até então os mileritas tinham
identificado Babilônia com o papado. Fitch, entretanto, passou a proclamar que “sair de
Babilônia” era “converter-se à verdadeira doutrina bíblica da vinda pessoal e do reino de
Cristo” (KNIGHT, 2005, p. 49). Com isso, ele rotulava como Babilônia todo o mundo
cristão que não aceitasse a doutrina do segundo advento (SCHWARZ e GREENLEAF,
2009, p. 45). É importante ressaltar que Miller e alguns líderes do movimento não
adotaram essa mensagem (ROWE, 2008, p. 179). Contudo, vários outros encararam o
sermão de Fitch como uma razão teológica para abandonaram em definitivo suas igrejas.
Para Knight (2005, p. 50), o chamado “sai dela povo meu” tornou-se uma das
características centrais do milerismo nos meses que antecediam a data marcada para o
regresso de Cristo.
Nas semanas que precederam 22 de outubro de 1844, a urgência tomou conta dos
adeptos. Schwarz e Greenleaf (2009, p. 49) narram que “colheitas foram deixadas de
recolher; batatas não escavadas; lojas foram fechadas; operários demitiram-se de suas
funções”, nada era mais importante do que o “fato” de que Jesus viria em poucos dias.
Na manhã do esperado dia, estima-se que cerca de 100 mil pessoas aguardavam o retorno
de Jesus em seus lares ou em templos religiosos, sem contar os quase um milhão de
espectadores céticos (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 45; TIMM, 2000, p. 19). As
horas se passaram, 22 de outubro acabou e Cristo não veio, gerando desespero e frustração
e provocando zombaria e escárnio dos detratatores.
“Desorientação” e “confusão” são duas palavras que nos ajudam a
captar o ânimo e a estrutura do adventismo milerita após 22 de outubro
de 1844. Embora o movimento anteriormente soubesse para onde
estava indo e tivesse ideias claras de como alcançaria seis objetivos,
achava-se agora mergulhado num mar de incerteza. O tempo de
dispersão havia chegado. O milerismo no período pós-outubro de 1844
estava em estado de crise. Os meses e anos posteriores a outubro de
1844 encontraram os adventistas57 em busca de identidade, tarefa que
nunca sonharam empreender e para a qual, de muitas maneiras, estavam
mal equipados (KNIGHT, 2005, p. 54).

Aqui o autor usa o termo “adventista” de forma genérica para designar todos os que acreditavam na volta
de Jesus em 1844. O uso “adventista” para designar a Igreja Adventista do Sétimo Dia só ocorreria uma
década e meia depois.
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2.1.2. Adventismo do sétimo dia: sucessor da visão escatológica milerita
Os adventistas – aqui definidos como crentes mileritas que pregavam o segundo
advento de Cristo em 1844 – dividiram-se em várias direções. Boa parte voltou às igrejas
de origem ou às igrejas influentes da época, enquanto “os que não abandonaram sua fé
no Segundo Advento ficaram, por fim, polarizados ao redor das interpretações da ‘porta
aberta’ e da ‘porta fechada’” (TIMM, 2000, p. 54). Os adeptos da “porta aberta” criam
que o tempo de graça não encerrara em 22 de outubro de 1844, e que havia sido cometido
mais um erro de contagem cronológica. Por isso, eles continuaram sugerindo novas datas,
até que o grupo se dissipasse completamente. O grupo da “porta fechada” também
acreditava que o tempo de graça se encerrara em 1844, mas além disso defendiam que a
data estava correta, mas não se sabia o que de fato havia acontecido. Nesse grupo, havia
ainda outra divisão: os chamados adventistas “espiritualizadores”, que acreditavam que
Cristo tinha regressado à Terra em 22 de outubro de 1844 mística e espiritualmente
apenas, e aqueles que continuavam acreditando na profecia de 1844, mas ainda buscavam
compreender a qual evento ela se referia.
Os rótulos de “porta aberta” e “porta fechada”, conforme explica Knight (2005, p.
55), tinham sido criados por Miller com base na parábola de Mateus 25. Na história,
quando o noivo (simbolizado por Cristo) chegou, as noivas prudentes entraram com ele
para as bodas, enquanto a porta se fechou para outras. Daí Miller, “entendendo que a
vinda para as bodas seria o segundo advento, interpretou o fechamento da porta como
término do tempo da graça” (KNIGHT, 2005, p. 56). Himes e Miller acabaram aderindo
ao grupo da porta aberta a fim de escapar do fanatismo dos “espiritualizadores”, mas se
recusaram a marcar novas datas para o retorno de Jesus. O grupo da “porta fechada”
restante, o menor dos pós-mileritas e que ainda procurava compreender a natureza do
evento de 1844, daria origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse grupo pequeno,
todavia, arrogaria para si o status de verdadeiro herdeiro do movimento e doutrina do
milerita.
De 1845 a 1848, esse grupo de adventistas da “porta fechada” iria assimilar mais
três compreensões teológicas que marcariam a identidade doutrinária, social e
missiológica do movimento de forma definitiva. À convicção na volta literal, visível e
pré-milenial de Jesus herdada dos mileritas, somar-se-iam a crença no (1) “ministério
bifásico de Cristo no santuário celestial”, na (2) “perpetuidade do sábado do sétimo dia e
sua importância escatológica”, e no (3) “conceito de que a imortalidade não é inerente,
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mas algo que recebemos somente como um dom por meio de Cristo” (KNIGHT, 2005, p.
75).
O conceito de “porta fechada” perdurou por mais alguns anos, até que um novo
discernimento sobre a ideia da purificação do santuário fosse alcançado. Essa nova
compreensão sobre o que de fato ocorreu em 22 de outubro de 1844 surgiu a partir da
experiência do fazendeiro metodista Hiram Edson (1806-1882), que havia aderido ao
milerismo “no ano do fim”. Após o desapontamento, Edson e um amigo decidiram
confortar os amigos crentes e, enquanto caminhavam um milharal da região, ele “viu” 58
Jesus como sumo sacerdote. Em vez de Cristo sair do céu para vir a este mundo, como se
cria entre os mileritas, ele observou Jesus se deslocar do compartimento santo para o
santíssimo no santuário celestial. E essa entrada de Jesus no compartimento santíssimo se
deu ao final da profecia dos 2300 anos, isto é, 22 de outubro de 1844 (SCHWARZ e
GREENLEAF, 2009, p. 59). Além disso, “sua mente foi também ‘dirigida’ a Apocalipse
10, com seu relato do livro que era doce na boca e amargo no ventre. Este trecho passou
a significar o entusiasmo milerita da descoberta e pregação sobre a volta de Jesus (“doce
na boca”) e a experiência trágica do desapontamento em 1844 (“amargo no ventre”).
Edson e dois amigos se dedicaram a estudar o ministério de Cristo no santuário
celestial pelos meses seguintes, até a publicação em fevereiro de 1846 de uma edição
extra de um jornal milerita sobre a temática, de autoria de O. R. L. Crosier (1820-1912).

Podemos fazer um sumário de suas conclusões [de O. R. L. Crosier]
mais importantes [...] como segue: (1) Existe um santuário literal no
céu. (2) O sistema do santuário hebreu era uma completa representação
visual do plano da salvação segundo o modelo do santuário celestial.
(3) Assim como os sacerdotes terrenos contavam com um ministério
bifásico no santuário do deserto, assim Cristo tem um ministério
bifásico no santuário celestial. A primeira fase começou no lugar santo
após Sua ascensão; a segunda iniciou-se em 22 de outubro de 1844,
quando Cristo passou do primeiro compartimento do santuário celestial
para o segundo. Portanto, o dia antitípico ou Dia da Expiação celestial
teve início nessa data. (4) A primeira fase do ministério de Cristo tratava
do perdão, enquanto a segunda envolve o cancelamento dos pecados e
a purificação tanto do santuário como de cada crente. (5) A purificação
de Daniel 8:14 era uma purificação de pecado e era, portanto, levada a
efeito por meio do sangue, e não pelo fogo. (6) Cristo não voltaria à
Terra senão depois encerrar Seu ministério no segundo compartimento
(KNIGHT, 2005, p. 64).
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Pela linguagem usada por Edson, os historiadores do adventismo não concordam sobre a natureza dessa
visão: há dúvidas se foi algo de cunho sobrenatural ou “apenas” um insight criativo.
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Cabe aqui ressaltar que Ellen White (1827-1915), fundadora e profetisa da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, teve sua gênese profética ligada ao período pósdesapontamento de 1844. De formação metodista, ela havia se convertido à mensagem
do advento em uma das séries evangelísticas de William Miller. As primeiras visões dela
se referiram ao tema do santuário. Em dezembro de 1844, uma visão de White mostrou
que a mensagem milerita era realmente verdadeira e profética, e em 1845 ela viu o
santuário celestial (KNIGHT, 2005, p. 64 e 65). Ela também chegou a relatar que lhe foi
mostrada em visão que o artigo de Crosier continha “a luz verdadeira” sobre 1844 e a
purificação do santuário. Contudo, Knight (2005, p. 65) esclarece que, apesar das visões
de White estarem de acordo com as investigações de Edson, Crosier e companhia sobre
o santuário celestial, “ela não possuía nenhuma autoridade dentro do adventismo naquela
época”, sendo basicamente uma garota desconhecida de 17 anos “que alegava ter visões
no meio das vozes conflitantes de um adventismo de porta fechada, literalmente
devastado por uma multidão de pessoas afirmando terem dons carismáticos”. Nesse
ínterim em que White ainda não tinha sido reconhecida como “mensageira do Senhor”, o
estudo sistemático da Bíblia dava as cartas e solucionava os problemas teológicos
enfrentados pelos adventistas.
Somente na década de 1850, porém, a doutrina do santuário consolidaria uma de
suas facetas mais intrigantes: o juízo investigativo. Embora os mileritas tenham associado
a volta de Jesus com o juízo – quando ambos eventos ocorreriam simultaneamente – os
adventistas passariam a interpretar a passagem de Apocalipse 14:7 (“é chegada a hora do
Seu juízo”) como um julgamento antes do advento, cujo consenso viria no final da década
de 1850. O raciocínio era o seguinte: se o juízo de Apocalipse 14 não poderia ocorrer na
volta de Jesus, porque esse verso, como bem comprovou o desapontamento, não se referia
ao retorno de Cristo, era preciso encontrar uma explicação para um juízo que ocorreria
antes de Jesus voltar. A solução encontrada foi associar a transição de Jesus do lugar santo
para o santíssimo no santuário celestial para a inauguração da fase de juízo no céu, ou
como foi chamado “juízo investigativo”.
Para os adventistas, a vinda de Jesus e sua recompensa para os justos e penalidade
para os ímpios só poderia ocorrer quando o destino de todos estivesse decidido – em
outras palavras, quando já tivesse sido realizado um julgamento, um juízo. Daí o “juízo
investigativo” também ser chamado na teologia adventista de “juízo pré-advento”
(KNIGHT, 2005, p. 82). Com essas interpretações, o adventismo aplicou essa lógica a
vários textos de Mateus, Daniel e Apocalipse sobre juízo e purificação, definindo que em
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22 de outubro de 1844 a passagem de Jesus de um compartimento para outro no santuário
celestial significava o início do juízo divino acerca da humanidade.
Um último ponto sobre o tema do ministério de Cristo no santuário celestial foi a
descoberta de líderes adventistas da presença da lei de Deus no santuário celestial,
baseado em Apocalipse 11:19 (“Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu,
e foi vista a arca da aliança no seu santuário”). Para os adventistas da época, esse verso
não apenas dava informações sobre a existência literal de um santuário no céu, mas
apontava para seu conteúdo: a arca com os dez mandamentos, sugerindo a perpetuidade
da lei de Deus (KNIGHT, 2005, p. 66).
Assim como a crença na volta literal de Cristo conduziu os adventistas para a
elaboração de uma doutrina do ministério de Cristo no santuário celestial, esta última
levou os adventistas, de certa forma, a olhar com atenção ao tema da lei de Deus. O tópico
dez mandamentos eram observados praticamente em uníssono pela tradição protestante
da época, com exceção do quarto mandamento, que se referia à observância do sábado.
Com exceção dos batistas do sétimo dia e outros grupos pouco expressivos na época, o
sábado era uma crença periférica no caldeirão religioso americano após o Segundo
Grande Reavivamento e o Grande Desapontamento milerita.
O tema da observância do sábado entre os adventistas começou em 1845 com a
influência da batista do sétimo dia Rachel Oaks (1809-1868) e, posteriormente, com a
militância do marinheiro Joseph Bates (1792-1872) e do teólogo John Andrews (18291883), tendo o último publicado em forma de livro “a primeira defesa adventista do
sábado, combinando-a com uma pesquisa histórica sobre como os cristãos tinham
mudado sua observância para o domingo” (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 59).
Antes de Andrews, porém, Bates publicou diversos folhetos sobre a observância do
sábado, sendo o responsável pela adesão à nova doutrina de James White (1821-1881),
um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia e marido de Ellen White. Além
da defesa do dia “correto” de guarda, Bates desenvolveu uma teologia que integrava as
doutrinas-chave do santuário celestial, do segundo advento e do sábado, no que viria a
ser “o núcleo da teologia adventista do sétimo dia” (KNIGHT, 2005, p. 69).
Bates também deu origem à conotação escatológica que a guarda do sábado teria
para os adventistas, que não à toa se auto-intitulariam “adventistas do sétimo dia” em
1860. Ele afirmava que a crença no sábado seria uma das doutrinas a serem restauradas e
pregadas antes do retorno de Cristo, e também compreendia que o sábado estava incluso
nas características do povo remanescente dos últimos dias como descrito em Apocalipse
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14:12 (“Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e
a fé em Jesus”). Ele desdobrou esse viés escatológico ao associar a redescoberta da
doutrina do sábado à passagem de Cristo do santo para o santíssimo no santuário celeste
em 1844, por contas das já mencionadas passagens sobre a presença da lei de Deus no
santuário do céu (TIMM, 2000, p. 93 e 94).
É também mérito de Bates as primeiras interpretações sobre a terceira mensagem
angélica de Apocalipse 14, que seria também uma das marcas doutrinárias e missiológicas
mais distintivas do adventismo do sétimo dia. A primeira mensagem angélica de
Apocalipse 14 (“temei a Deus [...] porque é chegada a hora de seu juízo”) estava associada
à pregação milerita do segundo advento até 1844, e a segunda mensagem (“sai dela povo
meu”), como já visto anteriormente, era compreendia como o chamado para separar-se
das igrejas protestantes que não aceitavam a mensagem do advento. Além de entender
que o protestantismo da época era Babilônia por conta da rejeição à mensagem de 1844,
Bates também acreditava que a queda e a fuga do sistema religioso corrupto tinha que
ocorrer por conta da rejeição também à doutrina do sábado. Dessa forma, a terceira
mensagem angélica (“se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na
testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus”) era a “prova” de que o
sábado seria o selo de Deus, e o domingo, a marca da besta (KNIGHT, 2005, p. 71;
TIMM, 2000, p. 95). Dessa forma, Bates articulou o sabatismo também como um
movimento profético e a terceira mensagem angélica se tornou uma missão distintiva e
exclusiva dos adventistas.

Fundamentando-se nessas interpretações, os sabatistas iriam finalmente
se ver não apenas como a verdadeira continuação do adventismo
milerita, mas também como um povo profético detentor de uma
mensagem escatológica de tremenda urgência. Eles passariam a
considerar-se como tendo o dever de pregar a mensagem do terceiro
anjo (KNIGHT, 2005, p. 72).

Após a crença na volta literal de Jesus, no seu ministério no santuário celestial e
na observância do sábado, a próxima doutrina distintiva a compor a configuração
teológico-identitária do adventismo foi a imortalidade condicional. Esse quarto pilar do
adventismo tinha que ver com a natureza do ser humano e com o estado dos mortos. A
antropologia cristã historicamente esteve vinculada à filosofia dualista grega59, de que as
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pessoas nascem imortais, no sentido de que, a grosso modo, quando se morre, o espírito
ou alma vai para o céu ou para o tormento do inferno. Todavia, no decorrer da história
poucos são os grupos que enxergaram a questão da natureza humana a partir de uma
perspectiva hebraica, negando a imortalidade inata. O adventismo acabou se tornando
mais um representante dessa minoria cristã, por influência do pastor metodista George
Storrs (1796-1879) ainda na época do milerismo.
Outra fonte foram os líderes adventistas que tinham vindo da igreja Conexão
Cristã, muito influente na época, e que era um dos maiores exemplos do
restauracionismo60 protestante daqueles dias, se propondo superar “os desvios teológicos
surgidos durante a história da igreja cristã” e retornar ao cristianismo do Novo Testamento
(KNIGHT, 2005, p. 74; WHEELER, 2003, p. 29). Knight (2005, p. 74) conta que James
White e Joseph Bates trouxeram da Conexão Cristã “o condicionalismo (doutrina
segundo a qual as pessoas não nascem imortais, mas recebem a imortalidade como
resultado de sua fé)”, e o “aniquilacionismo (crença de que as pessoas, por não possuírem
imortalidade inata, perecerão no fogo do juízo, em vez de serem torturadas eternamente)”.
Ellen White também foi uma das precursoras da defesa dessa doutrina no adventismo,
reconhecendo que ela se integrava perfeitamente na teologia adventista em
desenvolvimento (KNIGHT, 2005, p. 75). Assim, mais uma doutrina juntava-se ao
discurso de justificativa para a separação das igrejas protestantes “babilônicas” da época.
Em 1848, já se podia dizer que os líderes adventistas haviam chegado a um
consenso básico a respeito a respeito de quatro pontos: a volta de Jesus, a observância do
sábado, o ministério de Cristo no santuário celestial e a imortalidade condicional. Essas
quatro doutrinas distinguiram os adventistas sabatistas dos outros grupos mileritas pós1844, e também dos protestantes da época. Anos depois desse período, soma-se a esse
conjunto doutrinário uma quinta crença: o dom de profecia recebido por Ellen White,
cujas visões e sonhos tornaram-se “o cento confirmador, corretor e confortador para o
surgimento da plataforma bíblica integrada” daquele movimento que começou como um
grupo minoritário da “porta fechada” após o grande despontamento de 1844
(DOUGLASS, 2001, p. 135). Uma das grandes contribuições de Ellen White foi
consolidar a chamada teologia do grande conflito, metanarrativa da história do embate
cósmico entre Cristo e Satanás, cujo desfecho estaria se aproximando com mais
“intensidade” e “dramaticidade” a partir de 1844. A noção do grande conflito,
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especialmente refletida na doutrina do santuário celestial, serviu de moldura ideológica
para abrigar o conjunto das cinco crenças distintivas adventistas, dando a elas coerência
e coesão. E o senso de propósito vinha com a compreensão de proclamar as três
mensagens angélicas (KNIGHT, 2005, p. 76).
Os adventistas passaram a reforçar cada vez mais sua distinção teológica ao focar
sua pregação nas doutrinas exclusivas, o que passou a se chamar “verdade presente”. Sua
identidade peculiar implicava uma missão específica e que se se tornava cada vez mais
clara: pregar as mensagens dos três anjos de Apocalipse 14. Era o objetivo de todo
adventista, portanto, anunciar (a) que o juízo de Deus começou em 22 de outubro de 1844
(primeira mensagem angélica), (b) a fuga – teológica em um primeiro momento e literal
em um segundo momento – de todo sistema religioso corrupto, incluindo aí o catolicismo
e o “protestantismo apóstata” (segunda mensagem angélica) e (c) o alerta sobre a
necessidade de obedecer os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, que é o selo de
Deus (terceira mensagem angélica) (VANCE, 1999, p. 41).
A tarefa teológica dos adventistas “seria expor e expandir o núcleo de doutrinas
centrais e as profecias apocalípticas que deram à jovem igreja sua identidade” (KNIGHT,
2005, p. 89). Os adventistas criam que seu movimento, herdeiro do milerismo, foi
literalmente suscitado por Deus no fim escatológico dos 2300 dias de Daniel 8:14 (TIMM,
2000, p. 114). Eles passaram a se considerar o povo da profecia, se referiam ao seu
movimento como “a terceira mensagem angélica”61, e encontraram no livro de Daniel e
Apocalipse o ponto focal unificador de sua teologia (KNIGHT, 2005, p. 78 e 88). A
autocompreensão adventista passava pela noção de que eles eram o povo remanescente,
a igreja de Deus nos últimos dias e o movimento que deveria preparar o mundo para a
volta de Jesus. A descrição abaixo, encontrada no Tratado de Teologia Adventista do
Sétimo Dia, material oficial da denominação e que contém uma exposição detalhada de
suas crenças fundamentais, retrata bem a maneira como o adventismo enxerga a si mesmo
e a seu propósito.

Os adventistas acreditam ser o cumprimento da profecia apocalíptica, um
movimento profético com a missão de preparar um povo em todas as
partes da Terra para o aparecimento de Cristo. Consideram-se
coletivamente o cumprimento do prometido Elias em Malaquias 4: 5 e 6,
enviado por Deus para “restaurar todas as coisas” (Mt 17: 11). Assim
Ou também “as três mensagens angélicas” ou “as mensagens dos três anjos”. A imagem de três anjos
voando e tocando trombetas era uma das marcas mais usadas para representar a Igreja Adventista do Sétimo
Dia, até o anúncio de um logotipo oficial em 1996.
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sendo, estão comprometidos a restaurar todas as negligenciadas verdades
bíblicas pertencentes à nova aliança. Eles enfatizam determinadas
verdades reveladas nas profecias escatológicas como verdades
probatórias, que refletem a compreensão e as aplicações históricas
adventistas das mensagens dos três anjos. [...] Os adventistas do sétimo
dia creem ser papel deles como igreja remanescente restaurar a verdade
revelada na adoração a Deus como Criador-Redentor, ao restaurar o
sábado do sétimo dia como memorial da criação divina e o sinal de Lhe
dar glória. Com base na urgência dessa mensagem, eles conclamam os
filhos de Deus, em todas as igrejas, a fugir da apostasia histórica e escapar
da punição dos pecados de Babilônia sob as sete últimas pragas; em vez
disso, a receber a plenitude do Espírito de Deus e a estar prontos para
encontrar Cristo na Sua glória (Ap 18:1-5) (LARONDELLE, 2011, p.
981 e 982).

A inserção de sua teologia na “estrutura do último grande conflito entre o bem e
o mal apresentado no centro do livro de Apocalipse deu-lhe [ao adventismo] uma urgência
que levaria finalmente os [adventistas] sabatistas à missão crescente de advertir o mundo”
(KNIGHT, 2005, p. 88). Mesmo com aprimoramentos teológicos em alguns pontos
doutrinários que ocorreriam até que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se organizasse
oficialmente em 1863, a vocação escatológica estava imbricada na identidade e missão
do adventismo. Como sintetiza Knight (2010a, p. 26), “a visão apocalíptica é a razão de
existência do adventismo” e, como produto quase inevitável dela, a autorreferenciação de
cunho distintivo e exclusivista, como será visto a seguir.
2.1.3. Implicações exclusivistas e legalistas da noção de “remanescente”
Voltando às raízes do adventismo, percebe-se que a visão escatológica do
movimento sempre esteve associada a uma noção, de certa forma, separatista e
exclusivista. Primeiro, por conta da origem puritana estadunidense, cuja história de
separação do anglicanismo e da cultura religiosa europeia é notável. Depois, pela já citada
influência do restauracionismo, um dos movimentos que ajudou a definir o protestantismo
dos anos 1800 e, por tabela, o milerismo. Ao procurar resgatar as crenças cristãs que se
acreditavam terem sido abandonadas por séculos de cristianismo romano, o
restauracionismo demonstrava forte tendência sectária 62 (KYLE, 2012, p. 314). Durante
a pregação milerita, que inicialmente foi bem recebida pelas igrejas durante a euforia do
Segundo Grande Reavivamento, o discurso de fuga da Babilônia marcou o movimento

A palavra “sectária”, como se encontra nesta ocorrência e em todas as demais neste capítulo, se vale da
conotação sociológica do termo como compreendida por Ernst Troeltsch e Max Weber – e não do sentido
atribuído popularmente pelo senso comum.
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em definitivo. A perseguição que os mileritas sofreram ao serem expulsos e
“excomungados” foi interpretada como cumprimento literal da segunda mensagem
angélica em Apocalipse 14. Dessa forma, a postura sectária e exclusivista de protestantes
diante dos católicos, e de puritanos e restauracionistas diante de outros protestantes, foram
“herdadas” e articuladas pelos adventistas de forma intensificada diante de todo o mundo
cristão da época.
Essa atitude excludente era notadamente visível através da evolução da
compreensão missiológica adventista. Timm (2011, p. 6) explica que a primeira
preocupação evangelística dos adventistas pós-1844, influenciada pela teoria da “porta
fechada”, era evangelizar somente aos que já haviam aceitado a pregação de Miller. Em
poucos anos, essa compreensão se ampliou, e os adventistas acreditavam que ao
evangelizaram a América do Norte, terra de diversidade multiétnica imigrante, estariam
por representatividade e “amostragem” evangelizando todos os povos da Terra. Essa
mentalidade perdurou em termos gerais até 1874, data que marca o envio oficial do
primeiro missionário adventista além-mar, John Nevins Andrews. Daí em diante, o
discurso institucional da Igreja Adventista se estabelece como um movimento mundial e
inclusivo, apesar de sua natureza missiológica originariamente “excludente”.
Com um conjunto doutrinário definido, com uma teologia recente, mas sólida, e
com uma missão específica em conteúdo, porém abrangente em alcance, o adventismo
desenvolveu até o final da década de 1880 o que Knight (2005, p. 89) chama de padrões
ou “tendências preocupantes”. Entre elas estava o legalismo, a ênfase na “racionalização”
da religião através de debates bíblicos, e o papel proeminente e normativo dos textos de
Ellen White, que ameaçavam competir com a Bíblia. Esses padrões, somados a outros
fatores teológicos, eclesiásticos, sociais e culturais, formariam um background para a
primeira grande crise do adventismo, que ocorreria em um concílio mundial da
denominação em 1888, e que ficou conhecida como a crise de Minneapolis63.
Após 40 anos do início do movimento cuja tarefa era enfatizar suas doutrinas
distintivas e sua missão escatológica, o adventismo sofreu uma espécie de distanciamento
do cristianismo básico. No início dos anos 1880, uma polarização ocorreu entre líderes
adventistas: de um lado os jovens pregadores Alonzo T. Jones (1850-1916) e Ellet J.
Waggoner (1855-1916), que defendiam um adventismo menos legalista e mais
“evangélico”, no tocante a sua mensagem de salvação e justificação pela fé, e os

63

Minneapolis, no estado americano de Minnesota, foi a cidade onde ocorreu o concílio.

86
experientes George Butler (1834-1918) e Uriah Smith (1832-1903), que consideravam
que as mensagens de Jones e Waggoner podiam destruir os ensinos característicos da
denominação. Knight (2005, p. 92) pondera que o adventismo nesse tempo “precisava de
uma correção de curso em sua teologia”, algo que a dupla de jovens teólogos estava
disposta a promover. White (2002, p. 92) se posicionou ao lado da mudança de ênfase e
chegou a escrever, fazendo alusão ao concílio de Minneapolis, que

a mensagem do evangelho de Sua graça deveria ser dada à igreja em
linhas claras e distintas, para que não mais o mundo dissesse que os
adventistas do sétimo dia falam na lei, na lei, mas não ensinam a Cristo
nem nEle creem.

O concílio de Minneapolis também promoveu discussões ferrenhas sobre outros
tópicos64, de forma que os acontecimentos do evento foram “em todos os aspectos
traumáticos para a denominação” (KNIGHT, 2005, p. 128). A mudança de ênfase
proposta por White, Jones e Waggoner, no entanto, passou relativamente despercebida
para o adventismo nas décadas seguintes. Os adventistas, que já eram conhecidos por sua
ênfase na lei, e criticados por outras igrejas de acreditarem em uma espécie de salvação
pelas obras, continuariam a nutrir um comportamento legalista em boa parte da
membresia e da liderança. Knight (2005, p. 129) constata que mesmo depois do concílio,
“uma compreensão adequada da relação da lei com o evangelho e do adventismo com o
cristianismo evangélico ficou de fora da compreensão da maioria dos adventistas”.
Após Minneapolis, a Igreja Adventista do Sétimo Dia entraria em um período
conturbado. Para além das duas grandes guerras e todas as implicações políticas e sociais
que elas trouxeram ao cenário religioso da época, os anos 1920 até 1950 proporcionaram
grandes debates teológicos na denominação. De acordo com Knight (2005), se de 1844 a
1885 o adventismo buscava definir sua identidade após o Grande Desapontamento, e se
de 1885 a 1919 o movimento procurava entender quão evangélico e cristão ele era, a partir
dos anos 1920 o adventismo se deparava com outra dificuldade: a modernidade.
Conforme Knight (2005, p. 132), esse período foi crítico para o adventismo porque o
protestantismo americano havia se polarizado entre “conservadores (fundamentalistas) e
liberais (modernistas)”, e agora cabia à Igreja Adventista do Sétimo Dia se posicionar
nesse espectro.
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Nesse período de tensão entra tradição e modernidade, um dos principais temas
debatidos pela igreja foi a validade, alcance e inspiração dos escritos de Ellen White, que
havia falecido em 1915. Embora tivesse seu início calcado no estudo sistemático das
Escrituras desde o legado milerita, nas primeiras décadas dos anos 1900 os textos de Ellen
White ganharam entre a membresia um status que chegava a rivalizar com as Escrituras.
Em um período onde a literalidade do texto bíblico estava sendo questionada no circuito
acadêmico, as teorias de inerrância bíblica foram aplicados aos seus escritos. A noção de
que os conselhos de White eram insubstituíveis, à frente de seu tempo e que “todos
vinham por revelação direta do céu” – ao contrário do que ela mesma reivindicava – se
enraizaram na cultura adventista (KNIGHT, 2005, p. 162). E foi maiormente graças às
interpretações radicais de alguns de seus escritos que se manifestaria uma das mais
intrigantes manifestações da faceta exclusivista e sectária da vocação escatológica
adventista: o dualismo vida no campo versus vida na cidade.
A desconfiança e o preconceito cristão contra as grandes cidades não é algo
recente65, em especial no contexto religioso de matriz puritana. O adventismo, de forma
especial, também se tornou um representante de um discurso anti-urbano, mas
acrescentou a esse viés um forte tom escatológico. Um dos livros mais importantes da
extensa produção bibliográfica de Ellen White é O grande conflito. Nele, a autora tece
uma narrativa histórica a partir do cristianismo primitivo, passando pela reforma
protestante e pelo movimento milerita, até descrever os eventos finais que antecederiam
a volta de Jesus. Um dos acontecimentos por ela registrados, e que é um dos componentes
mais expressivos do imaginário apocalíptico adventista, é a “perseguição”. White
escreveu que, antes do fim, o povo remanescente seria perseguido pelos infiéis com a
marca da besta, e que essa perseguição começaria nas grandes cidades (WHITE, 1995, p.
166; 2005c, p. 631). Por isso, ela recomenda no livro e em outros escritos que os
adventistas prefiram a vida no campo. Além de mais segura diante do prometido terror
futuro, a vida rural seria mais apropriada em termos de moralidade e espiritualidade para
as famílias dos crentes.
Essa compreensão adventista ganhou força com o lançamento, em 1946, da
compilação póstuma intitulada Country living, lançado anos depois em português como
Vida no campo. Nessa obra, reúnem-se todos os principais textos de Ellen White sobre os
benefícios do campo e a vida afastada dos grandes centros. A perspectiva pró-rural estava
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plenamente alinhada com a filosofia antropológica da denominação, que será mais bem
desenvolvida nesta tese à frente. A ênfase no campo municiou o ingresso na prática de
homeschooling entre os membros, e também impulsionou os empreendimentos
educacionais em regime de internato. Contudo, faz-se necessário registrar que, embora
White tenha feito críticas à vida urbana, ela também escreveu diversos textos sobre a
necessidade do evangelismo nas metrópoles, alertando os crentes a não anteciparem a
“fuga” das grandes cidades antes do momento escatológico “apropriado”. Ela lamentava
o fato das grandes cidades terem sido negligenciadas por tanto tempo pelos crentes, e deu
grande atenção ao tema em seus escritos, especialmente após 1901 (KNIGHT, 2001).
Entretanto, foi apenas recentemente, através de estudos pioneiros como o de
Wilson (1981) e Knight (2001), entre outros, que essa ênfase whiteana mais positiva em
relação à urbe ganhou destaque. Boa parte disso se deve também às estratégias
evangelísticas estabelecidas pela sede mundial da organização que definem a missão
urbana como um de seus principais focos. Por fim, vale mencionar que, em 2012, o
Patrimônio Literário de Ellen White preparou uma compilação de textos da escritora
intitulada Ministry to the cities, sendo lançado no ano seguinte em português com o título
Ministério para as cidades. Esse livro, uma das últimas compilações dos textos de White,
pode ser entendido como uma preocupação da organização em “equilibrar” o discurso
proselitista, tornando-o mais acessível ao contexto contemporâneo e aos desafios sociais
e culturais impostos.
Essa preocupação tem ligação direta com os resultados das ações organizacionais
do período 1920-1950, já apresentados aqui como o momento em que o adventismo se
posiciona a favor do “fundamentalismo” e contra a teologia liberal. Essas décadas
prepararam o terreno para o surgimento da ênfase de busca ao “adventismo histórico”,
cujo objetivo era afastar-se da “modernização” teológica da igreja e resgatar as crenças e
ideais dos pioneiros do movimento nas primeiras décadas após 1844 66. Uma vez que o
adventismo se colocava ao lado do protestantismo conservador, a ênfase legalista e a
atitude exclusivista permaneceria como parte expressiva da cultura adventista, e seria um
dos principais pontos que definiriam a igreja como seita por várias denominações cristãs,
rótulo até hoje não completamente superado.
Ciente dessa realidade, alguns líderes adventistas lamentavam o fato da
organização ser marginalizada pelo mainstream protestante e evangélico da época. Uma
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das mais famosas – e controversas – tentativas de diálogo de líderes adventistas com
evangélicos nos anos 1950, foi a publicação do clássico Questões sobre doutrina. O livro
foi resultado de “uma série de reuniões mantidas entre alguns porta-vozes adventistas e
uns poucos líderes protestantes em 1955 e 1956” (KNIGHT, 2009, p. 11). Nesse diálogo,
que os líderes adventistas enxergaram como uma ótima oportunidade para desfazer
estereótipos da denominação, os expoentes protestantes enviaram uma lista com 40
perguntas. O intuito deles era saber quão “cristão” ou “evangélico” era o adventismo.
Entre esses representantes do mundo protestante estava o renomado erudito evangélico
Walter Martin (1928-1989), que havia escrito várias obras sobre “seitas” e “cultos”, e se
destacava como um dos grandes apologistas cristãos do século 20.
Como resultado dos diálogos e da publicação de Questões sobre doutrina, Walter
Martin e colaboradores passaram a não mais considerar o adventismo como um
movimento não-cristão ou como seita antibíblica, o que ajudou a melhorar a imagem da
Igreja Adventista perante outras denominações evangélicas (KNIGHT, 2005, p. 172). O
“afastamento” entre esses dois universos – o adventista e o evangélico – embora
amenizado, continuou nas décadas seguintes. No entanto, do ponto de vista interno e
eclesiástico adventista, o diálogo e, especialmente o livro, gerou polêmica e dissensão.
Alguns grupos de líderes e membros acusavam a obra de abandonar “a boa e velha
doutrina” e as características exclusivas adventistas. Logo, um livro que tinha sido
publicado “para trazer paz entre o adventismo e o protestantismo conservador”, tornouse uma publicação que “trouxe prolongada alienação e separação às facções adventistas
que surgiram ao seu redor” (KNIGHT, 2009, p. 11).
Ainda assim, Questões sobre doutrina deixou um importante legado a respeito da
noção de remanescente e do exclusivismo adventista, ao ponto de promover o que seria
um “exclusivismo ameno” do adventismo (FURTADO, 2015). Dentre as várias perguntas
que Martin e associados fizeram aos líderes adventistas, parte delas girava em torno das
declarações adventistas de se considerarem “a última e completa ‘igreja remanescente’
mencionada no livro de Apocalipse” e as “únicas testemunhas verdadeiras do Deus vivo”
(QUESTÕES SOBRE DOUTRINA, 2009, p. 162). O que os protestantes queriam de fato
saber é se havia “espaço” para outros crentes que não os da fé adventista se salvarem. No
clássico polêmico, a resposta é diplomática. A saída encontrada à época e que reverbera
até hoje na chamada “teologia adventista do remanescente” é a distinção entre igreja
visível e invisível. A primeira seria a igreja que é claramente percebida e vista na
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realidade e na sociedade, e a segunda é composta por todos os filhos de Deus sinceros,
espalhados em diferentes países e denominações, e que serão apenas conhecidos na volta
de Jesus67.

A resposta a esta tríplice pergunta [referência às três perguntas feitas por
Martin e associados sobre a conotação exclusivista de remanescente]
dependerá grandemente da definição de “remanescente”. Se [...]
“remanescente” significa a igreja invisível, nossa resposta é um “não”
incondicional. Os adventistas do sétimo dia nunca procuraram comparar
sua igreja com a igreja invisível – aqueles que em todas as denominações
permanecem fieis às Escrituras”. [...] Cremos que, na derradeira hora da
Terra, Deus tem uma mensagem especial para o mundo, a fim de prepara
todos os que a atenderem para resistir aos enganos dos últimos dias e estar
prontos para o segundo advento de Cristo. Cremos que Ele despertou um
movimento – conhecido por Igreja Adventista do Sétimo Dia – com o
explícito propósito de torná-lo, num sentido especial, o depositário e
expoente dessa mensagem. [...] Finalmente, como todo ardor e franqueza
de que dispomos, podemos declarar que repelimos a dedução de que
somente nós somos amados por Deus e temos direito ao Céu. Cremos que
todos aqueles que servem a Deus com inteira sinceridade e de acordo com
toda a compreensão que agora têm da vontade revelada de Deus são
presentemente membros potenciais daquele último grupo
“remanescente” (QUESTÕES SOBRE DOUTRINA, 2009, p. 162 e
167).

2.1.4. Tensões teológicas e crise de identidade no adventismo
As décadas de 60 em diante intensificaram as tensões teológicas iniciadas em
1950. Knight (2005, p. 170, 184 e 190) explica que nesse período, que ele chama de
“adventismo em tensão teológica”, a igreja se debruçou sobre algumas questões em
especial, destacando-se o estudo do que seria o adventismo histórico, o resgate do real
sentido da crise de 1888 e discussão sobre o papel de Ellen White e seus escritos no
adventismo. Conforme se viu até aqui de forma panorâmica, segundo Knight (2005), de
1844 a 1885, o adventismo se preocupou em responder à pergunta “o que é adventista no
adventismo?”, buscando definir sua teologia e seu conjunto de crenças para reafirmar a
herança milerita e se diferenciar das igrejas protestantes. De 1886 a 1819, o adventismo
procurou responder à pergunta “o que é cristão no adventismo?”, admitindo que a ênfase
nas doutrinas distintivas acarretado um distanciamento do cristianismo protestante. O
período de 1919 a 1950 assistiu a luta do adventismo em responder à pergunta “o que é
fundamentalista no adventismo?”, por conta das tentativas do adventismo de se aproximar
67
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do mundo evangélico conservador ao mesmo tempo em que intencionava se afastar do
universo modernista e liberal. Porém, no período de 1950 até os dias atuais, Knight (2005,
p. 202) analisa que essas três perguntas que nortearam o debate e a autocompreensão do
movimento desde sua origem, agora estão “sendo propagadas ao mesmo tempo”.

As perguntas não somente estão sendo feitas simultaneamente, mas
adventistas que se concentram nos assuntos de diversos períodos da
denominação estão respondendo a essas perguntas de maneiras bem
diferentes. Alguns, por exemplo, ainda veem o “adventismo adventista”
como sendo da máxima importância; outros consideram o “adventismo
cristão” como a resposta; e outros ainda põem a esperança do adventismo
em ser fielmente fundamentalista. Nessa luta de identidades, as
polaridades teológicas continuam a perturbar o adventismo (KNIGHT,
2005, p. 202).

Para Knight (2005, p. 202) essas questões ainda não desapareceram. Ao contrário,
ganham força com o passar das décadas, tornando mais nítida uma configuração
multifacetada do adventismo. Estudos adventistas recentes e que levam em consideração
temas como secularização, pós-modernidade, nova configuração demográfica e vida nos
grandes centros implicam, direta ou indiretamente, revisão de várias das normas
restritivas eclesiásticas estabelecidas por ocasião dos textos fundadores do adventismo e
também rediscussão a respeito da identidade denominacional originalmente sectária.
Autores adventistas como Allen (1995), Knight (2005 e 2011), Land (1998b), Timm
(2001, 2002, 2004 e 2011) e Canale (2010 e 2011), apenas para citar alguns, enxergaram
as décadas de 1980, 1990 e/ou 2000 como períodos nos quais a maneira como o
adventismo contemporâneo se relacionava com a cultura era motivo de uma iminente
crise de identidade. O referido século mostrou um adventismo, em termos demográficos
e institucionais, bastante diferente do movimento de perfil rural e sem organização
eclesiástica dos primeiros anos.
Land (1998b, p.173) identificou que o problema era a “cultura jovem”, Allen
(1995, p.10), por sua vez, culpou a adoção de costumes mundanos nas práticas religiosas,
Knight (1995) e Timm (2011, p.26 e 27) apontaram a “secularização” como responsável
e Canale (2010 e 2011) atribui parte do problema à “protestantização” da mentalidade
adventista. Knight (2011) chega a usar o termo “neutralização” [“neutering”, no original
em inglês, que em uma tradução livre seria “esterilização” ou castração”] ao falar da
possível perda de identidade profética do movimento, enquanto Land (1998, p.171)
resumiu a preocupação de muitos autores da denominação ao afirmar que, a partir da
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década de 1980, o adventismo se deparou com o dilema de “preservar e reforçar sua
tradição sectária ou mover-se na direção da acomodação às outras denominações e à
sociedade como um todo”. Mas, na verdade, todas as descrições mencionadas poderiam
ser facilmente retratadas como facetas do “problema persistente” que Niebuhr apresentou
em Cristo e cultura68.
Apesar dos discursos de alerta de diversos líderes e estudiosos do adventismo, é
inegável que a vocação apocalíptica está no DNA da organização, proporcionando um
conjunto integrado de crenças distintivas, um senso de origem e propósito profético e,
consequentemente, uma inevitável autocompreensão exclusivista – ainda que
“amenizada”. No entanto, ressalta-se aqui que o adventismo vive nas últimas décadas um
período de intensa discussão sobre sua teologia distintiva e seu papel na sociedade atual,
e que pesquisadores da denominação se debruçam sobre o futuro do movimento.
2.2. Um movimento de orientação “textocentrada69” e de ênfase experiencial
cognitivo-intelectual
A cultura protestante, muito mais do que a católica, tem sido uma “cultura da
palavra” (BURKE, 2010, p. 306), e sua gênese teve estreita relação com a invenção da
imprensa, em 1450. Nesse sentido, Lutero e Calvino são devedores à Gutenberg, pois sem
a tecnologia da imprensa, as ideias protestantes jamais teriam alcançado a Europa. Não é
à toa que uma das alcunhas do protestantismo é “religião do livro”, dada a importância
que seus líderes e adeptos conferiam à Bíblia, que se tornou rapidamente o principal
elemento da identidade protestante. O conceito da sola scriptura e o paradigma
“textocentrado” do protestantismo concedeu às publicações impressas um status sacro, o
que consequentemente promoveu um comportamento iconoclasta em relação às
plataformas de comunicação não baseadas na palavra escrita (LEONARD, 1963;
DURAND, 2001).
Após a Reforma, como analisa Klein (2006, p. 74), “a palavra de Deus passa,
desse modo, a monopolizar a manifestação do Sagrado, transformando-se no meio único
de conhecer a Deus”70. Por conta de seu apego ao livro – fosse ele a Bíblia, a confissão
de fé ou as publicações religiosas –, o protestantismo fez necessária a formação de um
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clero letrado e culto, com competências para lidar com o texto em seus escritos e suas
homilias (CAMPOS, 2004, p. 148 e 2008, p. 8; MATOS, 2005, p. 72). É por isso que a
cultura da palavra também fez do protestantismo o hábitat perfeito para “a cultura do
sermão” (BURKE, 2010, p. 302). “Por causa da supremacia da palavra”, comenta Klein
(2006, p. 75), “a experiência sensorial do culto protestante é fundamentalmente auditiva”,
especializando-se no sermão. No protestantismo, o sentido da visão raramente encontra
seu lugar na liturgia, e “o divino passou a ser representado pela linguagem verbal”
(CUNHA, 2007, p. 42) no pregar, no ouvir, no ler e no cantar.
2.2.1. A cultura da palavra no adventismo: herança intensificada
Assim como a Reforma Protestante do século 16, o adventismo também tem sua
gênese ligada à centralidade do texto bíblico e da palavra impressa. É conhecido que o
movimento milerita, do qual o adventismo é herdeiro, nasceu de um estudo sistemático e
intenso da Bíblia de William Miller por dois anos, nos quais ele se desafiou a ler a Bíblia
verso por verso e a passar de uma passagem para a outra somente quando o texto fosse
devidamente compreendido. De posse apenas de sua Bíblia e de uma concordância, Miller
acabou desenvolvendo interpretações de certa forma inéditas de textos de Daniel e
Apocalipse71. Essa cultura de investigação bíblica milerita seria uma das marcas mais
expressivas do adventismo, proporcionado ao movimento condições de desenvolver todo
seu conjunto de crenças teológicas, como visto na seção anterior deste capítulo.
Diante desse contexto, o adventismo do sétimo dia manteve não somente o legado
de pregação de ênfase escatológica e a ênfase no estudo das Escrituras de Miller e
companhia, como também herdou uma natureza direcionada à publicação impressa72
(MANNERS, 2009, p. 63). Parte do impacto social e religioso do movimento milerita,
para além da atratividade de uma mensagem apocalíptica e do carisma de Miller, se deve
à eficiência de Joshua Himes, misto de relações públicas e gerentes de publicações do
movimento. Considerado um dos gênios das relações públicas dos Estados Unidos dos
anos 1840 e chamado de “Napoleão da imprensa” por seus detratores, Himes foi um dos
grandes responsáveis por converter a pregação de Miller em fenômeno nacional
(KNIGHT, 2010a, p. 64). Himes dominava o estado da arte da tecnologia de comunicação
da época e, em uma fase na qual a publicação e a distribuição de impressos nos Estados
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Unidos ainda estava engatinhando, ele conseguiu criar os fundamentos de uma literatura
adventista, mantendo revistas de periodicidade semanal por boa parte da América
(KNIGHT, 2010a, p. 64). Visionário, Himes viu que as principais revistas que
reproduziam conteúdos mileritas, Signs of times and Midnight cry, eram um instrumento
“para o desenvolvimento de uma comunidade [...] adventista”, preparada para a iminente
volta de Jesus (KNIGHT, 2010, p. 65).
Mesmo com a dissolução da maior parte dos adeptos do milerismo após o Grande
Desapontamento, o grupo remanescente, e que daria origem à Igreja Adventista do Sétimo
dia anos depois, permaneceu unido e ativo através de publicações impressas que
procuravam ressignificar a “tragédia” ocorrida (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p.
69). Exemplo disso foi a publicação por Joseph Bates, em maio de 1846, de um folheto
de 40 páginas intitulado The opening heavens. Em 1847, Bates e o casal White
produziram sua primeira publicação conjunta – A word to a little fllock – com o intuito
de fortalecer os adventistas que ainda acreditavam na mensagem do advento e também
endossar o dom de receber sonhos e visões que acreditavam que Ellen White possuía
(SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 71).
O momento mais importante para o desenvolvimento do adventismo em sua
relação com a página impressa, contudo, aconteceu em novembro de 1848, em
Dorchester, Massachussets. Nesse dia, Ellen White teria recebido uma visão, na qual
Deus indicava que havia chegado o tempo para iniciar um pequeno jornal e distribuí-lo
ao povo, e segundo o comando divino, a responsabilidade para levar adiante o projeto
deveria ser de James White (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 71). Esse jornal seria
publicado em 1849, sob o nome de Present Truth, considerado o primeiro periódico
adventista sabatista, cujo foco era “o desenvolvimento das primeiras doutrinas distintivas
adventistas sabatistas, com ênfase na natureza permanente do Decálogo e do sábado”
(TIMM, 2000, p. 64). Depois dele, James White publicaria outro, de nome Advent Herald.
Fica evidente, portanto, a relação “sacral” que o adventismo possui com o texto e com o
impresso. A visão de Ellen White implicava, de certa forma, que a publicação impressa
tinha recebido o selo de aprovação divina, isto é, o texto impresso seria uma mídia
legítima e permissível para fins missionários.

Eles [os adventistas] entendem que esse [a visão de 1848] foi o impulso
original vindo por orientação divina, para que o ministério de
publicações tivesse seu início. Historicamente falando, não há como
negar esse tenha sido o marco inicial que sustentou a atividade de
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produzir e distribuir literatura ao longo do tempo, desde as dificuldades
do seu humilde começo, até se constituir num ramo sólido e próspero
do ministério adventista (CARNASSALE, 2015, p. 21).

A junção das publicações Present Truth e Advent Herald deu origem ao periódico
que se tornaria o primeiro órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo dia, a Second
Adventist Review and Sabbath Herald, que teve seu nome mudado várias vezes até se
tornar Advent Review, embora historicamente seja chamada pelos membros apenas de
“Review” (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 74). Por muitos anos a “Review” foi a
igreja para a maior dos adventistas sabatistas espalhados pela América pósdesapontamento, gerando um senso de pertencimento e unidade (MANNERS, 2009, p.
69), uma vez que a Igreja Adventista do Sétimo Dia só iria surgir como instituição legal
em 1863.
A profetisa Ellen White era uma entusiasta das publicações, não somente por
conta das visões e sonhos que ela recebeu a respeito, mas também por ser uma escritora
prolífica (MANNERS, 2009, p. 70). Durante sua vida, ela escreveu em língua inglesa 26
livros, 200 folhetos, cinco mil artigos de periódicos, totalizando após sua morte mais de
setenta mil páginas (PATRICK, 2014, p. 91). Com o passar do tempo, os periódicos
adventistas e os escritos de Ellen White produziram com relativo êxito uma unidade
doutrinária e teológica não esperada pelas previsões da época, dado o ocorrido com o
movimento milerita. Por onde se expandia, o adventismo estabelecia editoras. Boa parte
das atribuições do primeiro missionário adventista além-mar, John Nevins Andrews, era
traduzir publicações adventistas para idiomas da Europa não-anglófona. E muitos dos
missionários adventistas em terras estrangeiras eram colportores, isto é, vendedores
itinerantes de publicações adventistas. Na verdade, esse foi o caso do Brasil. A Igreja
Adventista do Sétimo Dia estabeleceu-se em terras brasileiras na década de 1890 por meio
do trabalho da colportagem73 e da distribuição de folhetos e publicações missionárias
(BORGES, 2000, GREENLEAF, 2011 e CARNASSALE, 2015). Levando em conta esse
cenário, Manners (2009, p. 63) chega a afirmar que embora todas as igrejas cristãs de uma
forma ou de outra usem a imprensa como meio de comunicação, em poucas organizações
a mídia impressa desempenhou um papel tão fundamental na origem, desenvolvimento e
consolidação como no adventismo.
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O primeiro período do discurso adventista foi definido pela página
impressa, começando com a Bíblia e as interpretações de textos bíblicos
[...]. Até recentemente, com a introdução de formas mais visuais de
mídia, um alto nível de alfabetização ainda é requerido em várias partes
do mundo para estar completamente envolvido e ter completa
compreensão do adventismo. Mesmo com uso de outras formas de
mídia, as demandas de leitura permanecem altas. A Bíblia se conserva
como o texto básico, os membros são encorajados a ler os escritos de
Ellen White e os adventistas mantêm um forte programa de publicações
(MANNERS, 2009, p. 63).

Esse paradigma “textocentrado” do adventismo gerou elementos peculiares no
contexto missiológico e eclesiológico da denominação, entre eles o mais destacado é o
papel do estudo da Bíblia como elemento identitário da denominação. Em termos
missiológicos, a primeira prática que merece destaque é a do “estudo bíblico”, termo
popularizado pela igreja e que “indica o estudo da Bíblia ministrado a uma pessoa ou a
um grupo de pessoas não adventistas, geralmente na forma de perguntas e respostas
apoiadas em passagens bíblicas” (SILVA, 2002, p. 5). O “estudo bíblico”, portanto, é
requisito para a adesão do membro e consiste basicamente em instrução cognitivointelectual. Esse preparo doutrinário e esse conhecimento escriturístico mínimo é exigido
de todo interessado antes do batismo (SILAS, 2002, p. 17 e 18). E, mesmo após o batismo,
o estudo do texto bíblico permanece como um dos elementos mais importantes do
cotidiano do membro adventista, por meio dos cultos diários familiares e dos estudos da
Bíblia em “pequenos grupos74”, e da liturgia adventista75, seja por meio da “Escola
Sabatina”76, ou por meio do sermão no momento do “Culto Divino77”.
Evidências dessa centralidade do texto bíblico antes e depois da conversão são
retratadas no estudo etnográfico feito por Keller (2005) em uma comunidade adventista
de Madagascar, mas que podem ser representativos da cultura adventista como um todo.
Para ela, “os adventistas não são apenas engajados com o estudo da Bíblia; eles também

74

Pequeno grupo é o nome dado aos encontros, geralmente semanais, para o estudo da Bíblia em temas,
realizados na maioria das vezes na própria casa dos membros, com a presença de amigos, vizinhos e outros
interessados. É uma adaptação da ideia de “célula” das igrejas evangélicas.
75
Uma análise breve, mas interessante sobre a centralidade do estudo da Bíblia e a importância da cultura
oral na liturgia adventista pode ser encontrada em Bull e Lockart (2007, p. 221-243).
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Escola Sabatina, a exemplo da Escola Dominical protestante, é o momento de estudo da Bíblia na igreja
aos sábados, através da Lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudo de temas e livros da Bíblia.
Durante a Escola Sabatina, diferentemente do momento do sermão, estimula-se a interação e a participação
de todos.
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O Culto Divino é o momento reservado à adoração, através de hinos, aos anúncios e comunicações
pastorais, à realização de cerimônias religiosas (apresentação de crianças, ordenação de anciãos, entre
outras), culminando no sermão, momento considerado o mais importante.
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definem o que significa ser adventista em termos de conhecimento da Bíblia” (KELLER,
2005, p. 117). A autora objetiva compreender o que gera um nível de comprometimento
de longo prazo nos membros adventistas do país africano. Sua principal conclusão é a de
que a principal força de fidelização do adventismo está na vida intelectual do crente, que
passa a enxergar no estudo do texto bíblico “uma estrada para a iluminação 78” (KELLER,
2005). A leitura e o estudo dos textos bíblicos, afirma Keller (2005, p. 115), são, portanto,
a principal motivação dos adventistas engajados na doutrina e prática da denominação.
Não à toa os adventistas do sétimo dia por muito tempo nutriam a alcunha de “povo do
Livro”, “povo da Bíblia” ou “povo que conhece a Bíblia” (KELLER, 2005, p. 117;
TIMM, 2001; KNIGHT, 2005, p. 59), o que também remete diretamente à origem
escatológica e à autorreferenciação exclusivista do movimento, como visto na seção
anterior.
Portanto, pode se considerar que, somando (1) o legado do sola scriptura da
Reforma, (2) a herança deixada pelo movimento milerita de “obsessão” pelo preparo e
divulgação da mensagem bíblica através do texto impresso, (3) a compreensão “profética”
e sobrenatural da importância da publicação impressa no cumprimento da missão
adventista mediante os sonhos e visões de Ellen White, e (4) o papel que os escritos
impressos dos pioneiros tiveram para a consolidação da identidade da organização, o
movimento adventista manifesta em sua origem social e teológica uma orientação
textocentrada e uma cultura da palavra mais intensa e impetuosa do que a percebida em
parte considerável dos demais movimentos religiosos protestante e evangélicos.
2.2.2. O adventismo e a cultura visual: tensões e aproximações
Contudo, é preciso ressaltar que a impetuosidade da cultura da palavra adventista
não contempla a iconofagia típica de outros movimentos religiosos de matriz protestante
– ao menos em seu começo. O milerismo, mesmo focado nas Escrituras e na plataforma
impressa, se valia do uso de imagens para a divulgação de sua mensagem. Diferentemente
de várias igrejas protestantes da época, que associavam imagens religiosas à idolatria e
ao “erro romanista”, os mileritas usavam fartamente gráficos e tabelas para representar as
intrincadas profecias de Daniel e Apocalipse (MORGAN, 1999, 134).

Em uma série de artigos de revista e jornais, ilustrações de livros, e
imagens e tabelas pintadas e litografadas, adventistas de 1840 até o
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“A road to clarity”, no original em inglês, que é o título da obra de Keller (2005).
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século 20 têm produzido elaboradas apresentações visuais de sua
doutrina central do curso do tempo desde os dias do pronunciamento
profético da antiguidade até o iminente fim do mundo (MORGAN,
1999, p. 134).

A ênfase imagética milerita, no entanto, recaia sobre a esquematização e não sobre
o pictórico em si. Os recursos visuais mileritas e também adventistas entre os anos 1830
a 1860 era “altamente esquematizados”, consistindo em “organizações tipicamente
lineares de texto e imagens emblemáticas”, e o “espaço pictórico era eliminado em favor
de informações gráficas registradas horizontalmente ou verticalmente” (MORGAN,
1999, p. 136). Originalmente, os primeiros escritos de Miller eram apenas texto. Sob a
influência do editor Himes, Miller passou a adotar o uso de imagens em seus panfletos e
folhetos retirados do livro Illustrations of prophecy, de 1840, escrito e desenhado por
David Cambell. Nele, o autor intercalava exegese de textos apocalíticos com ilustrações
dos símbolos proféticos, como a ovelha de cinco chifres de Daniel 8 ou a besta de
Apocalipse 17:3 (MORGAN, 1999, p. 138 e 139; CAMBELL, 1840). O repertório visual
de Cambell, além, obviamente, da iminência do ano marcado para a volta de Jesus, fez
com que o movimento milerita experimentasse um boom de crescimento no início dos
anos 1840.
A lógica da linguagem visual de Cambell caiu como uma luva para Miller, que
buscava combater o rótulo de complicação e mistério que envolvia as profecias bíblicas
por conta da sua crença na literalidade e inteligibilidade das Escrituras (HATCH, 1997,
p. 119; MORGAN, 1999, p. 143 e 145). A apropriação das ilustrações de Cambell não
apenas era uma estratégia didática que tornava a linguagem apocalíptica mais acessível,
mas também era vista pelos mileritas como um recurso que respeitava a essência da
profecia bíblica, simbólica e iconográfica em sua natureza.

O uso de imagens fez mais do que simplesmente ilustrar ideias
religiosas arcanas. Os exegetas mileritas acreditavam que Deus tinha
escolhido usar símbolos gráficos visuais para revelar o esquema
progressivo da história. Imagens pictóricas eram um meio apropriado
de explicação enquanto preservavam as características originais da
revelação (MORGAN, 1999, p. 145).

Um pouco depois de Miller começar a incluir ilustrações em suas publicações,
dois mileritas, o já mencionado na seção anterior Charles Fitch e o ministro metodista
Apollos Hale (1807-1898), elaboraram um grande gráfico pintado em lona a ser
apresentado em uma conferência adventista em Boston, em 1942 (BATES, 1847, p. 52).
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O gráfico de Fitch e Hale fez grande sucesso no encontro, sendo imediatamente
incorporado como recurso pela maioria dos pregadores mileritas (MORGAN, 1999, p.
145). Além dele, muitos outros se seguiram, geralmente aproveitando as ideias e
ilustrações de Cambell e da dupla de mileritas.
Palmer (2012) lista algumas das razões para o uso de diagramas e gráficos
ilustrados por adventistas. Entre elas, destacam-se: (a) o fato de que os gráficos
geralmente ajudavam as pessoas a entender melhor o sermão e os textos bíblicos, (b)
melhoravam as chances de memorização do significado das profecias, (c) e também
proporcionava certa unidade entre os pregadores mileritas, já que servia também como
ferramenta padronizadora da exegese oral dos textos sagrados. Mas um dos motivos mais
importantes para os crentes da época foi formulado por Joseph Bates e seguido por vários
outros adventistas.
Bates acreditava que transformar as profecias em diagramas ilustrados estava em
concordância com textos bíblicos como os de Habacuque 2:1 (“Então o Senhor me
respondeu e ordenou: ‘Escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas,
para que até o mensageiro que passa correndo a leia’”). Uma vez que a visão do profeta
bíblico, imagética por natureza, foi convertida em texto nas Escrituras, para muitos dos
primeiros adventistas fazia total sentido ilustrar as visões e sonhos de Daniel e João.

No caso dos gráficos adventistas, essa transposição da visão para o texto
significava um entrelaçamento entre textos bíblicos e formas visuais na
fabricação de uma interpretação sistemática da profecia. Os diagramas
combinavam signos gráficos, alfabéticos e numéricos em somente um
campo visual. As formas de representação discrepantes estavam
integradas de tal forma que uma pessoa poderia ler as imagens e ver a
palavra falada. Para Bates e seus companheiros adventistas nos anos
1840, escrever a visão significava primeiro transcrever em texto
(cumprido em Habacuque) e depois visualizá-la uma vez mais em
imagem pelo gráfico de Fitch. [...] Na verdade, seus gráficos proviam
os meios para ler [plena e adequadamente] as Escrituras (MORGAN,
1999, p. 152).

Na realidade, esse entrelaçamento entre texto e imagem não era perfeitamente
equilibrado. A cultura visual milerita e adventista era peculiar e única porque continuava
hierarquicamente submissa ao textocentrismo. O uso de imagens era subserviente ao
texto, primeiro porque sua confecção provinha de descrição textual, e segundo porque só
fazia sentido se acompanhada ou orientada por passagens bíblicas e breves excertos
explanatórios. Segundo Morgan (1999, p. 153), os gráficos e diagramas ilustrados
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adventistas eram uma forma de tornar a imagem “textualizada”, validando-a e
“autorizando-a como escriturística” (MORGAN, 1999, p. 152). No final das contas, as
ilustrações de bestas, chifres e estátuas não eram consideradas fruto da criatividade e
imaginação, mas uma conversão fiel da descrição textual da Bíblia. Em outras palavras,
as primeiras produções visuais adventistas deveriam ser encaradas como uma espécie de
“texto-imagem”.
Apesar do evangelismo visualmente engajado de seu início, os adventistas não
desenvolveram nenhuma tradição artística, ao contrário de outras denominações de
vocação apocalíptica e sectária que surgiram no século 19 como os mórmons e os shakers.
Para McArthur (2014, p. 246, 249 e 250), essa resistência contra a imagem e as artes
visuais são fruto da influência do legado protestante e anticatólico, e também da
autoridade de Ellen White, que mantinha uma visão “utilitarista” das artes. Ainda segundo
McArthur (2014, p. 247), White considerava que só havia espaço para as artes na vida
crente se elas se destinassem a “cultivar o discernimento moral e espiritual ou em inculcar
valores como o trabalho duro e a economia”. O uso de diagramas proféticos continuava,
já que a compreensão adventista das artes previa que arte aceitável era aquela que
“ensinava a verdade religiosa” (MCARTHUR, 2014, p. 250).
O ponto da virada no adventismo, segundo Morgan (1999, p. 187-194), viria com
a apresentação de uma ilustração alegórica feita pelo pioneiro médico Merritt Kellog
(1832-1922) a James White nos anos 1870. A composição apresentava a história da queda
e redenção de Adão e Eva, e deveria ser “lida” da esquerda para a direita. James White
viu aí uma oportunidade evangelística, e em 1874 foram feitas diversas impressões da
arte, chamada “The way of life: from paradise lost to paradise restored”. O ano de 1874,
portanto, marca o início do engajamento adventista com as artes visuais para além dos
tradicionais diagramas proféticos. Ellen White e a igreja estavam admitindo o fato de que
“a América estava se tornando ‘uma cultura do impresso visualmente rica’”, ao ponto de
White aceitar a introdução de ilustrações em seus livros a partir dos anos 1890
(MACARTHUR, 2014, p. 252). Contudo, a resistência de todo não havia acabado, uma
vez que ela mantinha um nível de exigência alto para as ilustrações, rejeitando qualquer
arte que ela considerava de baixa qualidade, afirmando que poderiam “rebaixar” sua
mensagem. Ela também se preocupava bastante com o fato das ilustrações aumentarem o
custo e, consequentemente, o preço de venda de seus livros, fazendo com que eles se
tornassem menos acessíveis.
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Ainda respeito da visão utilitarista das artes que o adventismo desenvolveu, cabe
descrever aqui uma de suas implicações mais marcantes na práxis adventista: o dilema
ficção versus realidade. Por conta de textos de Ellen White que condenam a ficção 79, os
crentes interpretaram essas declarações como prova de que “os adventistas do sétimo dia
deveriam evitar todo tipo de ficção, especialmente romances” e que “ler romances ou
qualquer tipo de ficção estaria pondo a espiritualidade deles em perigo” (TIDWELL
JUNIOR, 2013, p. 946). O uso do termo ficção [“fiction”, no original em inglês] por
White acarretou má-interpretações por conta de muitos de seus leitores adventistas,
fazendo com que a crítica à romances ou contos da época fosse entendida como uma
rejeição a tudo aquilo que é fantasioso ou irreal (TIDWELL JUNIOR, 2013,
MCARTHUR, p. 944; p. 247-259). Dessa forma, muitos adventistas aprovavam somente
a leitura de não-ficção, prática que permanece em muitos vários círculos da denominação
até hoje80. Essa mentalidade, de forma implícita e sutil, também estava ligada à resistência
contra o uso de imagens na literatura adventista, já que a parte delas consistia em
representações da realidade consideradas não muito fieis ou precisas.
Levando-se em consideração a gênese visualmente engajada do milerismo, a
posterior resistência do adventismo e de sua profetisa para com as artes visuais e a gradual
amenização dessa resistência ao final dos anos 1800, autores como Morgan (1999) e
McArthur (2014) consideram que o adventismo não construiu uma tradição artística, a
exemplo de outras denominações protestantes. Como visto até aqui, isso se deveu à
orientação textocentrada do adventismo, bem como do impacto da cultura da palavra
protestante e da visão utilitarista da arte defendida por pioneiros do movimento
adventista, destacando-se entre eles Ellen White, fazendo com que o adventismo
desenvolva uma relação mais aberta com as artes visuais de forma lenta e gradual, ainda
persistindo relativa resistência e desconfiança81.
2.2.3. A cultura intelectual no adventismo: a importância da razão e da mente na
antropologia adventista
É interessante notar também que a orientação textocentrada adventista se conecta
intimamente a outra característica do movimento, também herdada do milerismo: o
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Ver, especialmente, White (2004b, p. 271-290).
Para um aprofundamento sobre a discussão do problema da ficção no adventismo, ver Moncrieff (1996),
Tildwell Junior (2013) e Torres (2013).
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Um exemplo dessa relação pode ser encontrado no artigo de Carmo e Novaes (2015) sobre a relação do
adventismo com as histórias em quadrinhos a partir de análise das matérias da Revista Adventista.
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protagonismo cognitivo-racional da experiência religiosa. Embora a mensagem
apocalíptica e pré-milenialista de Miller fosse ousada e relativamente inovadora para a
época, ela também foi, ao mesmo tempo, fruto do seu contexto. Descrito como sendo um
homem letrado e de boa cultura geral, ainda que sem educação formal, Miller foi criado
na região da Nova Inglaterra em um lar de influência cristã (DICK, 1998, p. 3). Após seu
casamento, em 1803, Miller mudou-se de sua cidade natal para Pultney, no estado
americano de Vermont, onde entrou em contato com obras iluministas por meio da
convivência com intelectuais deístas da localidade (KNIGHT, 2010, p. 24; ROWE, 2008,
p. 38). As dúvidas que Miller nutria sobre a veracidade da Bíblia mesmo antes do seu
casamento afloraram na nova região em que morava. Ele não conseguia harmonizar as
“aparentes” contradições e discrepâncias encontradas na Bíblia, até que descartou a
crença na inspiração divina, afirmando que as Escrituras não passavam de obras de mãos
humanas (KNIGHT, 2010, p. 24). A fase deísta de Miller perdurou por doze anos.
Como produto do iluminismo, o deísmo colocava a razão humana como critério
para a verdade acima da revelação. O deísmo, portanto, ainda que multifacetado e longe
de ser uma escola coesa na América do século 19, rejeitava eventos sobrenaturais, como
profecias e milagres, e criticava o establishiment religioso da época, em franca postura
antidogmática e antiinstitucional (ROWE, 2008, p. 39 e 40). O deísta Miller, por sua vez,
“aceitava a suposição de que Deus era tão transcendente que não podia interferir em
assuntos humanos” e rejeitava “a concepção de que Deus revela a Si mesmo através da
Bíblia” (FORTIN, 2013, p. 255). Sua visão de mundo deísta acabaria por ocasião da
Guerra Anglo-Americana82 entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e suas colônias. Ele
havia sobrevivido à Batalha de Plattsburgh em setembro de 1814 e, a despeito de estarem
em menor número do que os britânicos, os americanos haviam conquistado uma
improvável vitória. “A lógica e razão deístas não podiam explicar a inesperada vitória
americana e a derrota da superior força militar britânica”, fazendo com que a guerra fosse
“um ponto de virada na vida religiosa de Miller” (FORTIN, 2013, p. 256).
A experiência pós-guerra fez com que Miller retornasse à religião, levando-o a
estudar a Bíblia a fim de encontrar as respostas que o deísmo não conseguira
proporcionar. Com alguns anos de estudo das Escrituras, cuja experiência ele descreveu
com o típico vocabulário deísta como sendo “um banquete da razão”, ele tornou-se
“convencido de que Deus de fato Se revela através da Bíblia uma vez que a história prova
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o cumprimento das profecias bíblicas” (FORTIN, 2013, p. 256). De forma prática, a
mensagem do Miller pós-guerra passou a ser anti-deísta, já que rejeitava abertamente a
suposição filosófica iluminista estruturante de que Deus não se revela na história da
humanidade e de que a Bíblia não é a confiável quanto às informações autênticas e
históricas. No entanto, a experiência de Miller com o deísmo coincidiu com o período em
que essa escola entrava em declínio no cenário americano, sendo gradativamente
substituída pelo protestantismo liberal e pelo romantismo ético, mas seu “apelo à razão
humana como abordagem para adquitir novo conhecimento nunca desapareceu”
(FORTIN, 2013, p. 255). Para os cristãos da época, o desafio era encontrar uma forma de
“equilibrar o uso da razão com a crença na infalibilidade e confiabilidade da Bíblia”
(FORTIN, 2013, p. 255).
Por conta desse contexto é possível dizer que se Miller deixou o deísmo, de certa
forma e em alguma dimensão, o deísmo não deixou Miller. Fortin (2013, p. 256 e 257)
considera que aspectos do deísmo – especialmente aqueles ligados à lógica, à razão e ao
ceticismo inquiridor – permaneceram com Miller e foram herdados pelo movimento
adventista. Ele e ses seguidores continuaram “a apreciar a abordagem lógica e racional
nos estudos das Escrituras”, de tal forma que Miller popularizou uma lista com quatorze
regras de hermenêutica bíblica, todas “altamente lógicas e racionais” (FORTIN, 2013, p.
257). Os princípios de interpretação da Bíblia mileritas, cuja matriz filosófica era de
influência iluminista-deísta, tiveram um impacto muito grande na hermenêutica
adventista e foram endossados por pioneiros do movimento, incluindo Ellen White
(FORTIN, 2013, p. 256 e 257 e CROCOMBE, 2011).
Além da influência deísta, outros pressupostos filosóficos por trás da
hermenêutica milerita eram a mentalidade jaksoniana e a filosofia do senso comum.
Knight (2010, p. 31) explica que, nas décadas de 1820 a 1830, a América passava por um
período onde a liberdade e o incentivo de que tudo se podia fazer e conquistar imperavam.
“Na mentalidade da época”, comenta Knight (2010, p. 31), “uma pessoa não precisava
ser especialista para concorrer a um posto público, praticar medicina ou fazer teologia”.
Todos podiam exercer seus talentos dados por Deus para serem e fazerem o que quiserem:
predominava o ideal do self-made man. Esse período, conhecido como era do homem
comum ou era jacksoniana, ocorreu por influência do presidente Andrew Jackson,
fazendeiro que foi o primeiro eleito para o cargo mais importante do país que não advinha
de uma das famílias de elite da América. Assim, em suas regras hermenêuticas, Miller
afirmava que, mesmo sem ferramentas como o hebraico ou o grego, “as pessoas poderiam
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chegar à verdade por meio do estudo individual da Bíblia, em oração” (KNIGHT, 2010,
p. 31).
Bastante relacionada à mentalidade jacksoniana estava a filosofia do senso
comum, também nomeada por estudiosos como filosofia escocesa ou escola escocesa do
senso comum83, que acabou se tornando bastante importante na configuração do
cristianismo americano do século 19. Essa filosofia “evitava explicações racionais
complicadas e destacava os fatos (incluindo os bíblicos) de forma como pareciam às
pessoas nas ruas” (KNIGHT, 2010, p. 31). Além disso, conforme elucida Bull e Lockhart
(2007, p. 26), “a filosofia escocesa negava que algo interferisse entre a mente e a
apreensão de fatos externos”, sendo assim, “se o estudo sistemático desses fatos fosse
empregado por uma mente imparcial e não afetada por teorias, cria-se que conhecimento
com certo grau de certeza seria obtido”. Em um contexto religioso, as ideias do senso
comum se identificaram com o princípio de sola scriptura protestante, e também com as
regras hermenêuticas mileritas – dentre elas a que a literalidade da Bíblia e a crença de
que as Escrituras devem interpretar a si mesmas84.
Apoiada em fatos históricos e dotada de abordagens advindas das filosofias deísta
e escocesa, a pregação lógica e racional de Miller atraía muitos que de alguma forma
estavam conectados a esses sistemas de pensamento, o que na época representava uma
parcela considerável da sociedade americana (BULL e LOCKHART, 2007, p. 26). A
abordagem milerita tornava a Bíblia autointerpretativa e acessível ao povo comum, o que
forneceu a ele e seus seguidores “um caminho poderoso para alcançar a população
americana por meio da comparação da Bíblia com a história e, ainda, com a precisão
matemática da profecia” (KNIGHT, 2010, p. 31). Ademais, os Estados Unidos passaram
por um período de interesse “efervescente” pelos números entre os anos de 1820 e 1830,
quando o desenvolvimento da matemática se popularizou e as pessoas da época eram tidas
como “apreciadoras de cálculos”85. A metodologia milerita, aliada à mentalidade
jacksoniana mais o crescente interesse pela “alfabetização” numérica dos Estados Unidos
daquele tempo, permitia à audiência não somente compreender os argumentos de Miller,
mas também refazer ela mesma o percurso de cálculos proféticos e contagem de datas
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históricas (KNIGHT, 2010, p. 32). Também por conta do estímulo que o milerismo dava
aos autodidatas, fez sucesso entre a audiência o literalismo bíblico que Miller pregava.
Knight (2010, p. 32) afirma que a maioria das pessoas “acreditava que interpretações
literais da Bíblia implicavam fidelidade, enquanto interpretações alegóricas e metafóricas
sugeriam que a Bíblia não estava sendo levada a sério”.
Logo, apoiando-se no ideal jacksoniano do self-made man e em outros padrões
socioculturais da época, a mensagem milerita provia um instrumental para que a
audiência, por mais simples que fosse, pudesse explorar mais intensamente uma dimensão
cognitiva da religião, mesmo sem instrução formal. A experiência intelectual da fé, antes
restrita ao círculo acadêmico, agora estava à disposição de leigos e pessoas comuns. Ao
passo que até então a teologia tinha sido prerrogativa de eruditos e especialistas, “o século
dezenove abriu a possibilidade de leigos tomarem a iniciativa na procura de conhecimento
bíblico e na proclamação das verdades então descobertas” (FORTIN, 2013, p. 258). A
mensagem de Miller e seus seguidores, de certa maneira, oferecia ao público autodidata
a oportunidade de serem “especialistas” e “teólogos” sem as “amarras” da educação
formal e sem os “dogmas” das instituições religiosas. Portanto, era natural que “o método
evangelístico de Miller”, como ressalta Knight (2010, p. 32), “definitivamente tinha como
alvo a mente dos ouvintes em vez de seu coração ou emoções”.
Todo esse cenário sociocultural e ideológico mostra que a pregação e o método
hermenêutico de Miller são devedores a sistemas de pensamento vigentes na América do
século 19 e, por isso, primavam pela abordagem racional e lógica da religião. O
adventismo promoveu a continuidade desse legado racionalista do discurso milerita.
Dentre as personalidades adventistas que levaram adiante o legado milerita destaca-se
Ellen White. Fortin (2013, p. 256 e 258) aponta que White endossou a lista de princípios
hermenêuticos feita por Miller, e que nos escritos dela também era possível reconhecer
elementos da filosofia de senso comum e da dimensão racionalista e lógica do deísmo.
A lógica de Miller e suas regras de interpretação de “senso comum” e a
crença de White que a razão humana, auxiliada pela influênca do
Espírito Santo, poderia entender a vontade de Deus como revelada nas
Escrituras e na natureza refletem a abordagem bíblica predominante
encontrada no século 19. Essa abordagem lógica de estudo da Bíblia
levou-os a afirmar sem ambiguidade que eles poderiam “conhecer a
verdade” (FORTIN, 2013, p. 258).
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White acreditava que era objetivo de Deus que exercitássemos nossos poderes de
raciocinar até sua plena extensão pois, para ela, um dos maiores dons de Deus à
humanidade era o dom de pensar e refletir (HABENITCH e HABENITCH, 2013, p. 987).
Nesse contexto, o estudo da Bíblia seria a chave para “aprimorar” a mente humana de
forma que nenhum outro tipo de estudo conseguiria (FORTIN, 2013, p. 257). Vivendo
em um contexto de antiintelectualismo cristão, por várias vezes White defendeu a
necessidade de instrução formal e de aquisição de cultura geral por parte dos crentes.
Quando pioneiros da educação adventista perguntavam a ela se era realmente necessário
investir na formação dos jovens, uma vez que a volta de Jesus era iminente, ela respondia
que não havia razão para deixar de aperfeiçoar a mente, e que uma mente bem disciplinada
e informada poderia “receber melhor e valorizar mais as verdades bíblicas” (KNIGHT,
2010b, p. 109). Em seus estudos sobre os fundamentos da pedagogia de Ellen White,
Suárez (2010, p. 266) declara que ela “é contra a educação [...] onde os estudantes são
apenas treinados como animais, e não educados”. Ao escrever sobre educação, White
incentiva um preparo que fomente “o pensamento individual e crítico – que se mostra
superior ao mero cumprimento de ordens e que vá além do conformismo com uma
educação profissionalista” (SUÁREZ, 2010, p. 266). Dessa forma, ela recusava-se a
permitir que a forte vocação escatológica do movimento comprometesse o investimento
em educação, apontando uma alternativa para o modelo de educação vigente da época,
tanto na América, quanto para a compreensão do papel da instrução formal no contexto
inicial do movimento adventista86.
White também atribuía uma alta importância à mente no contexto da natureza
humana. Em sua linguagem de “mente” e “corpo”87, ela desenvolve uma relação
interdependente entre essas duas dimensões, porém a mente com alguma frequência
ganha relativa proeminência88, pois ela “controla o corpo”, “afeta o físico”, entre outras
possbilidades (HABENITCH e HABENITCH, 2013, p. 986). Para Habenitch e Habenitch
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Para mais detalhes sobre o modelo de educação alternativa e libertadora de Ellen White, consultar Suárez
(2010).
87
De acordo com Habenitch e Habenitch (2013, p. 986), White costuma usar de maneira intercambiável os
termos “mente”, “vontade”, “coração”, “alma”, “espírito”, “moral” e “emoção”, de forma que esses termos
representam funções mentais, intelectuais e/ou cognitivas da natureza humana. Ela também costuma usar
de forma intercambiável os termos “corpo”, “paixões” e “apetite”, referindo-se a aspectos físicos, corporais
e instintivos da natureza humana.
88
Exemplos: “O cérebro é o órgão e instrumento da mente, e controla todo o corpo. Para as outras partes
do organismo serem sadias, tem de o cérebro ser sadio” (WHITE, 2005a, p. 60). “Cada órgão do corpo foi
feito para ser servo da mente. A mente é a capital do corpo” (WHITE, 2002a, p. 136). “As faculdades do
espírito são as mais elevadas; têm de governar o reino do corpo. Os naturais apetites e paixões devem ser
sujeitos ao domínio da consciência e das afeições espirituais” (WHITE, 2005a, p. 51).
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(2013, p. 989), no entanto, estava clara para White a ideia de que a relação mente-corpo,
em especial a mente, tem capacidade para afetar a espiritualidade e a comunhão com
Deus: “o relacionamento com Deus depende do estado da mente”. Isso se deve por conta
da visão whitena de enfatizar a centralidade da mente – especialmente do cérebro – não
somente como controladora do corpo, mas também como definidora da comunicação
entre Deus e o ser humano. Para Numbers e Schoepflin (2014, p. 205), White acreditava
que o cérebro “era o lugar sagrado” pelo qual Deus pode se comunicar com o ser humano.
Os dois textos a seguir retratam bem como White (2003, p. 209) descreve esse processo:

Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os
únicos meios pelos quais o Céu se pode comunicar com o homem, e
influenciar sua vida mais íntima (WHITE, 2005b, p. 347, grifo meu).
Os nervos do cérebro, que se ligam com o organismo todo, são o
intermédio pelo qual o Céu se comunica com o homem e afeta sua vida
íntima. O que quer que estorve a circulação da corrente elétrica no
sistema nervoso, debilitando assim as forças vitais e diminuindo a
suscetibilidade mental, vem tornar mais difícil o despertar da natureza
moral (WHITE, 2003, p. 209, grifo meu).

Havia, contudo, ressalvas no discurso de White acerca do papel da razão. Ela
também salientava que o pecado havia deturpado a razão humana, de forma que a mente
necessitava da ajuda divina para operar. De acordo com White, “a razão humana, guiada
pela influência do Espírito Santo, pode entender a vontade de Deus como revelada nas
Escrituras”, mas, para tanto, todas as faculdades humanas, incluindo a razão, deveriam
ser conduzidas sob a influência divina (FORTIN, 2013, p. 257). Não à toa, uma das
mensagens mais singulares do movimento é o que se denomina entre os crentes
adventistas de “reforma da saúde”, que consiste exatamente em promover, juntamente
com a transformação espiritual, uma mudança de hábitos de saúde e estilo de vida. Desde
a época de White até hoje, os adventistas são conhecidos pela adoção e promoção do
vegetarianismo, o combate ao tabaco e ao álcool, a restrição a certos tipos de carne – em
prática semelhante à do judaísmo, e o estímulo ao exercício físico regular, entre outras
posturas89. Na verdade, algumas dessas práticas são consideradas atualmente requisito
obrigatório para a adesão do membro na comunidade de crentes. Sendo assim, parece
lógico que os adventistas deem enfoque a sua crença de que o cuidado com a saúde –
incluindo a mental – está relacionado de algum modo à comunhão com Deus. Se os
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Para um aprofundamento sobre a relação do adventismo com a saúde, ver Numbers (2008), Andress
(2013), White (1991, 1995, 2002b, 2004c e 2005d), Numbers e Schoepflin (2014) e Douglass (2001).
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adventistas, como dizia White, deveriam submeter todas as dimensões e faculdades da
vida sob a influência divina, o cuidado com o corpo e a mente não deveriam de maneira
alguma ficar de fora dessa equação.
Por conta da crença na importância da mente e do poder do pecado sobre a
natureza humana não era de espantar que White aplicasse o contexto da narrativa do
conflito entre Cristo e Satanás à uma luta pelo poder de influenciar a mente humana.

Ela concluiu que as mentes dos seres humanos estão continuamente
abertas às influências da mente de Deus e da mente de Satanás. Na
medida em que a vontade individual humana se submete à voz de Deus
ou de Satanás ela determina o destino mortal e eterno do indivíduo. O
relacionamento dos seres humanos com o natural e o sobrenatural,
todavia, não é uma relação e/ou, mas sim um encontro dinâmico e
contínuo entre as três naturezas – a de Deus, a de Satanás, e a da própria
pessoa – em um processo de luta para escolher entre o bem e o mal que
dura a vida toda (NUMBERS e SCHOEPFLIN, 2014, p. 206).

E é sob esse contexto do pecado e da teologia do grande conflito, já abordada na
seção 2.1.2 deste capítulo, que White desenvolve sua compreensão teológica do papel da
mente na natureza humana. Para ela, Satanás procura tomar posse da mente das pessoas
corrompendo seus pensamentos e inflamando suas paixões, de forma que a mente perca
sua sensibilidade espiritual. Quando Satanás tem a mente humana sob sua influência, as
pessoas se devotam a satisfazer os prazeres da carne, o que inclui “todas as tentações da
cultura urbana” (NUMBERS e SCHOEPFLIN, 2014, p. 208). Por outro lado, quando
Deus está no “controle” da mente humana, as pessoas buscam alimentar sua
espiritualidade no contexto da natureza e do campo. Dessa forma, a compreensão whitena
da mente e da natureza humana estão ligadas diretamente ao seu entendimento de que a
vida no campo seria benéfica ao crente, e que os produtos da cultura urbana, entre eles,
os meios de comunicação, são muitas vezes ferramentas usadas pelo inimigo para desviar
os crentes.
Como foi visto na seção 2.1.3, assim como White também apresenta textos sobre
a importância do trabalho com as grandes cidades, contrapondo e equilibrando seu
discurso que à primeira vista pode parecer anti-urbe, o mesmo acontece com seus escritos
que mencionam os “produtos da cultura urbana”. Além de alertar os crentes para os
perigos dos meios de comunicação e produtos da indústria cultural da época, ela também
salienta a importância deles para a propagação do evangelho, sendo seu mais famoso
excerto sob essa perspectiva o que se encontra abaixo:
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Deus dotou os homens de talentos e capacidade inventiva, a fim de que
seja efetuada a Sua grande obra em nosso mundo. As invenções da
mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás
de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de
comunicação para o grande dia de sua preparação (WHITE, 1996, p.
409).

Dessa forma, ao enfatizar uma perspectiva mais racional e lógica do estudo da
Bíblia e ao estabelecer a investigação das Escrituras como um dos elementos mais
importantes na liturgia e na experiência religiosa, primeiramente Miller e depois White
desenvolveram uma configuração da experiência religiosa que, em certo sentido,
privilegia sua dimensão racional, cognitiva e intelectual. White ampliou esse
protagonismo racional-cognitivo ao reforçar a importância da mente e do cérebro na
natureza humana e, mais ainda, no contexto da relação do divino com o humano. Ela deu
contornos escatológicos à essa questão no sentido de estabelecer que, se Deus se
comunica com a humanidade através dos “impulsos elétricos cerebrais”, Satanás também
pode se valer dessa “neurofisiologia” para promover o engano e o mal. A teologia
adventista do grande conflito, portanto, retira alimento e ao mesmo tempo nutre esse
protagonismo racional da experiência religiosa com seu discurso sobre saúde e, também,
com seu discurso sobre os meios de comunicação, como será mais bem desenvolvido no
capítulo 5 desta tese.
Evidências do impacto dessa mentalidade podem ser visto atualmente através de
estudos como os de Keller (2005), Knight (2005), Crocombe (2011) e Malheiros (2015).
Enquanto os dois primeiros mencionam como uma das características mais marcantes do
movimento a ênfase racional e a resistência ao emotivo na liturgia e no evangelismo feitos
por comunidades adventistas tradicionais, os dois últimos apontam a influência do
método milerita de interpretação das Escrituras até os dias de hoje na práxis adventista.
2.3. Reflexões sobre as marcas identitárias do adventismo e suas implicações para
o problema adventismo-televisão
Como se viu, as quatro marcas identitárias do adventismo – a vocação
apocalíptica, a autocompreensão exclusivista, a orientação textocentrada e a ênfase
experiencial cognitivo-racional – são essenciais para se compreender não somente a
origem da denominação, mas principalmente sob quais metanarrativas e pressupostos ela
entende a si mesmo, e sob quais saberes e tradições ela opera e age na cultura que a cerca.
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Diante dessa realidade, o que o autor desta tese propõe é que quaisquer exercícios de
pensar o adventismo em seu papel social e em sua relação com o projeto civilizatório e a
cultura nas quais o movimento está inserido levem em consideração as quatro marcas
identitárias – e seus respectivos desdobramentos – aqui descritos como ponto-de-partida
teóico-metodológico. E isso é ainda mais necessário, na modesta opinião do autor desta
tese, se aquilo que será investigado for a relação do adventismo com a mídia e as
tecnologias da comunicação.
Cabe ressaltar, entretanto, que os elementos para uma história social aqui
desenvolvidos fornecem um quadro introdutório e inicial apenas. E quando o autor desta
tese sugere que esse quadro seja levado em consideração em pesquisas posteriores, ele
não quer dar a entender que o pesquisador deve estar preso às amarras conceituais das
quatro marcas identitárias elaboradas. Antes, o autor desta tese apenas sugere estudiosos
do adventismo levem em conta que essas características do movimento adventista têm o
potencial de serem chaves “hermenêuticas” para uma compreensão do movimento em sua
relação com as demandas sociais e culturais de seu tempo, se devidamente aprofundadas
e buriladas em estudos posteriores. O adventismo tem um legado consistente no que se
refere a estudos sobre sua história institucional e do desenvolvimento de seu pensamento
teológico-doutrinário, tendo como expoente os estudos do historiador George Knight90.
Contudo, uma história do movimento que enfatize o ponto-de-vista social de sua origem
e desenvovimento, e até mesmo uma análise sociológica de aspectos da denominação, são
incomuns. Para além dos estudos úteis, mas pontuais que abordam elementos da história
social da denominação91, faltam pesquisas mais abrangentes que deem aos estudos do
adventismo uma caracterização mais ampla da experiência de ser adventista em relação
ao contexto social e cultural. O primeiro material de destaque a articular história,
antropologia e sociologia na elaboração de uma história social do adventismo foi o
clássico Seeking a sanctuary: Seventh-day Adventism and the American dream, de Bull e
Lockhart (2007), publicado originalmente em 1989. Embora já tenha recebido uma
segunda edição revisada e atualizada, o material ainda permanece praticamente solitário
na tarefa de unir métodos das ciências socais ao trabalho de estudar a denominação de
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Entre seus trabalhos, destacam-se no contexto de história da denominação e o desenvolvimento do
pensamento teológico os livros A visão apocalíptica e a neutralização do adventismo: estamos apagando
nossa relevância?, Em busca de identidade: o desenvolvimento das doutrinas adventistas do sétimo dia, e
William miller and the rise of adventismo e A mensagem de 1888.
91
Entre eles pode-se citar os estudos de Oliveira Filho (1973), já bastante defasado por conta do tempo de
publicação, e Follis, Dias e Novaes (2015).
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forma ampla e abrangente92. Dessa forma, através dos elementos para uma história social
do adventismo como aqui descritos, esta tese procura oferecer um auxílio conceitual para
que futuros pesquisadores possam elaborar um trabalho abrangente que continue o legado
de Seeking a sanctuary.
Logo, diante dessa introdução à uma história social do adventismo e de acordo
com a análise historiográfica feita no capítulo anterior, fica claro que essas quatro marcas
identitárias do adventismo e seus desdobramentos estão diretamente relacionadas ao
problema adventismo-televisão. A vocação escatológica do movimento pode tender a
sacralizar a mídia, já que necessita de um instrumento da tecnologia que torne os
imperativos da grande comissão e da proclamação das três mensagens angélicas mais
eficazes e com maior alcance. Por outro lado, a cultura da palavra e a orientação
textocentrada do adventismo provavelmente projetou essa herança em sua relação com a
cultura visual dos media, fazendo com que todo meio de natureza imagética seja
enxergado como “concorrente” e “adversário” das Escrituras.
Soma-se a isso o fato de que a ênfase cognitiva e lógica da experiência religiosa e
da antropologia adventista podem facilitam a demonização da mídia televisiva caso ela
seja encarada como um meio que interrompe ou prejudica o funcionamento normal da
mente humana, considerado o canal pelo qual Deus se comunica com a humanidade.
Nesse sentido, pode haver terreno apropriado para florescerem discursos conspiratórios e
que enfocam a dimensão de manipulação cerebral dos media.
Quase todas as hipóteses e projeções acima já foram identificadas durante a
análise historiográfica do capítulo anterior, algumas delas sendo frequentemente
mencionadas nos artigos da denominação como Youth’s Instructor, entre outros. Boa
parte delas estão construídas em formas de dualismo e polaridades, o que foi reforçado
no estudo deste capítulo sobre as marcas identitárias: dualismo cidade versus campo,
texto versus imagem, exclusivismo versus inclusão, razão versus paixões, ficção versus
realidade, entre outros. Logo, é preciso sistematizar essas relações e também verificar se
esses binômios estão presentes no corpus desta tese, e como eles se manifestam. Para
tanto, é preciso elaborar uma tipologia que possa assimilar a lógica construída até aqui,
organizando e otimizando a análise do corpus. A tipologia que trabalha com binômios e
polos, e que se baseia na relação conturbada do cristianismo com demandas sociais e
culturais, obviamente, é a categorização de Cristo e cultura, da onde esta tese retirou o
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Outros estudos que merecem menção são os de Vance (1999) e Keller (2005). Contudo, diferentemente
do trabalho de Bull e Lockhart, eles fazem um recorte específico de abordagem e tema.
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conceito estruturante de “problema adventismo-televisão”. Assim, os dois próximos
capítulos discorrerão sobre Niebuhr, Cristo e cultura e sua tipologia, a fim de propiciar
recursos, meios e procedimentos para a elaboração de uma tipologia para o problema
adventismo-televisão.
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CAPÍTULO 3
CRISTO E CULTURA, DE H. RICHARD NIEBUHR:
UMA INTRODUÇÃO AO CLÁSSICO
Com o objetivo de identificar e caracterizar o pensamento adventista sobre a
televisão a partir de uma tipologia de matriz niebuhriana, este capítulo consiste em
introduzir o clássico Cristo e cultura, de H. Richard Niebuhr. Em um primeiro momento,
este capítulo apresenta uma breve trajetória acadêmica e intelectual do autor do livro em
questão, focando na análise introdutória de seu pensamento teológico e nos principais
temas por ele abordados em sua produção bibliográfica. A intenção é traçar o percurso
intelectual e o legado bibliográfico de Niebuhr para melhor compreender onde Cristo e
cultura se situa no espectro do desenvolvimento do pensamento do teólogo americano.
Em um segundo momento, este capítulo mapeia os antecedentes da obra de
Niebuhr, a fim de compreender de maneira mais precisa seu momento histórico, seus
pressupostos e suas referências. A empreitada de rastrear a gênese 93 de Cristo e cultura
passa, especialmente, pela identificação dos autores e conceitos que mais influenciaram
a obra, e pela compreensão do cenário sociopolítico e religioso na qual ela esteve inserida
e das demandas ideológicas às quais ele tentou satisfazer.
Em um terceiro momento é feito um sumário da obra em questão para introduzila de maneira apropriada, familiarizando o leitor que não esteve em contato com o livro
e ajudando aquele que já esteve a relembrar algumas ideias e pontos. A última seção,
oferece um resumo e uma recapitulação dos pontos mais importantes trabalhados em todo
o capítulo.
3.1. H. Richard Niebuhr: uma breve biografia intelectual
Helmut Richard Niebuhr nasceu em três de setembro de 1894, em Wright City, no
estado norte-americano de Missouri. Seu pai era Gustav Niebuhr, que migrou da
Alemanha para os Estados Unidos quando tinha sete anos de idade em 1878, e tornou-se
pastor do Sínodo Evangélico Alemão da América do Norte. A mãe de H. Richard

Com “gênese” de Cristo e cultura, o presente autor quis dizer “antecedentes” e “referências” do livro, em
uma homenagem despretensiosa ao famoso termo de conotação bíblico-teológico, e não o uso que o termo
possui na crítica genética, método que estuda o processo e a fabricação de um texto tomando como base
manuscritos, anotações e outros excertos que indicam a construção do texto antes de seu produto final
(GRESILLON, 1996).
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Niebuhr, chamada na época de solteira de Lydia Hosto, era americana e filha de
imigrantes alemães.
H. Richard Niebuhr era o caçula dos cinco filhos de Gustav e Lydia – e enquanto
em casa era chamado pelos familiares de Helmut, foi a partir da década de 1920 que
passou a se apresentar publicamente como Richard (SHRIVEN JR, 2009, p. x). Dois de
seus irmãos mais velhos tornaram-se teólogos e líderes eclesiásticos. Um deles, de nome
Hulda Niebuhr, foi professora e pioneira da educação cristã no McCormick Theological
Seminary, em Chicago, de 1946 até sua morte em 1959. O outro, de nome Reinhold
Niebuhr, era pastor e foi professor por mais de trinta anos no Union Theological
Seminary, em New York. Reinhold Niebuhr “era sem dúvida alguma o mais famoso
teólogo americano da sua geração” (JOHNSON, 1996, p. xii) e foi muitas vezes
comparado – e confundido – com o irmão “menos famoso”, H. Richard Niebuhr.
O gosto pela leitura e pelos estudos teológicos de Gustav Niebuhr foram
intensamente assimilados por Reinhold e Richard. Em casa e na igreja, a língua falada
pelos Niebuhr era o alemão, e na escola e na rua era o inglês. Nesse lar anglo-germânico,
literatura, arte, música e teologia eram tópicos de interesse frequente – “as crianças eram
estimuladas diariamente a ler a Bíblia em hebraico e grego, e cedo foram introduzidas à
teologia liberal alemã através dos escritos de Adolf von Harnack” (KLIEVER, 1977, p.
19). Essa educação bilíngue e multiétnica faria grande diferença para os irmãos, uma vez
que daria a eles a oportunidade de “ler e assimilar os escritos mais recentes da teologia
alemã do século vinte, particularmente as obras de Karl Barth e Ernst Troeltsch” (PAETH,
2014, p. 3). No entanto, embora eles compartilhassem os mesmos interesses, o mesmo
não podia ser dito a respeito da relação com seus pais 94 e de suas personalidades. Reinhold
era basicamente como seu pai, destemido e falador, enquanto Richard, tímido e
introspectivo, assemelhava-se mais à sua mãe (PAETH, 2014, p. 3). Curiosamente,
quando tiveram que aprender um instrumento musical, Reinhold escolheu um trombone,
enquanto Richard preferiu uma flauta (PAETH, 2014, p. 3).
Antes de dar continuidade à breve biografia intelectual de Niebuhr, é importante
ressaltar que esta tese se baseia na útil organização de Sandon Jr. (1971), que divide o

“É dito com frequência que Richard considerava seu pai emocionalmente frio e distante, um agudo
contraste com a leitura de Reinhold. Isso pode soar estranho, mas é explicado pela linguagem que retrata
uma incomum ligação próxima entre Gustav e Reinhold e um relacionamento mais distante entre o pai e os
outros filhos, especialmente Richard” (HUEBNER, 2012, p. 361). Para mais informações sobre a
preferência de Gustav por Reinhold e as más memórias de Richard com respeito ao seu pai, ver também
Dorrien (2003, p. 436 e 437).
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desenvolvimento do pensamento teológico de Niebuhr em cinco etapas: (1) período
formativo, de 1912-1924, (2) período liberal, de 1925-1930, (3) período de reorientação,
de 1930-1938, (4) período pós-liberal, de 1938-1950, e (5) período neo-liberal, de 19501962. Sandon Jr. (1971, p. 10) admite a dificuldade de se dividir a vida de Niebuhr em
fases uma vez que “há uma fundamental consistência temática” em seus escritos e
também admite a arbitrariedade envolvida por trás dessa escolha. No entanto, a
sistematização proposta não contradiz a descrição que Niebuhr faz de sua própria
trajetória intelectual95 (SANDON JR., 1971, p. 10) e está razoavelmente alinhada com
descrições e análises do desenvolvimento teológico de Niebuhr96.
3.1.1. Período formativo (1912-1924)
H. Richard Niebuhr, embora “menos famoso”97, frequentou as mesmas escolas de
seu irmão: Elmhurst College, em Elmurst, Illinois, graduando-se em 1912, e,
posteriormente, Eden Theological Seminary98, em St. Louis, Missouri, graduando-se em
Teologia em 1915. Em 1916, com vinte e dois anos de idade, foi ordenado ministro e
serviu como pastor por dois anos na Walnut Park Evangelical Church, em St. Louis.
Durante esse período obteve o título de mestre em História na Washington University,
em St. Louis, sendo, em 1919, convidado a lecionar teologia e ética no Eden Theological
Seminary.
Ele continuou como professor no Eden Theological Seminary por três anos e
durante esse período casou-se, em 1920, com Florence Marie Mittendorf, com quem teve
dois filhos, Cynthia e Richard Reinhold99. Os primeiros anos como professor de teologia
já apontavam os temas e abordagens de interesse de Niebuhr que o marcariam nas décadas
seguintes. É possível enxergar com certa nitidez traços do teólogo maduro e conceituado
de Cristo e cultura e The meaning of revelation ainda em sua fase formativa ao analisar
artigos que ele publicou na Magazin für Evangelische Theologie und Kirche, um
periódico do Sínodo Evangélico Alemão da América do Norte. Sua fase como professor
no Eden Theological Seminary rendeu três publicações: “An aspect of the idea of God in
recent thought”, em 1920, “The alliance between labor and religion”, em 1921, e
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Ver Niebuhr (1960b).
Ver Stassen (1996a), Paeth (2014), Fowler (1974) e Diefenthaler (1986).
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Para aprofundar-se na relação entre os irmãos Reinhold e Richard, assim como a influência de um sobre
o outro, ler Paeth (2014).
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Em 1913, no período em que os dois irmãos Nieubuhr estudavam no Eden Theological Seminary, o pai
deles, Gustav, faleceu (KLIEVER, 1977, p. 19).
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Richard Reinhold seguiu os passos do pai e atualmente é professor emérito na Harvard Divinity School.
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“Christianity and the social problems”, em 1922100. Nessa trilogia, em especial nos dois
últimos textos, é possível visualizar o despertar de Niebuhr para a relação igrejasociedade, que marcaria as obras The social sources of denominationalism, The kingdom
of God in America e, obviamente, Cristo e cultura. Um exame dos três artigos produzidos
por Niebuhr de 1920 a 1922, este último ano sendo aquele em que ele inicia os estudos
de doutorado na Yale Divinity School, indica a existência implícita de uma espécie de
teoria orgânica da sociedade, fruto do Evangelho Social101, “na qual igreja e sociedade
não estão claramente diferenciadas” (FOWLER, 1974, p. 17). Esta concepção estaria
presente como pressuposto em boa parte dos textos de Niebuhr que lidam com a relação
do cristianismo com a cultura e a civilização ocidental.
Em Yale a partir de 1922, Niebuhr foi um pensador conhecido por estabelecer
diálogos entre as ideias dos teólogos protestantes norte-americanos e alemães
(NEEDHAM, 2012 e KLIEVER, 1997, p. 60). Frei (1965a, p. 10 e 11) resume bem o
background teológico de Niebuhr em seus primeiros anos como se constituindo
basicamente em duas fontes: (1) a tradição protestante de ordem puritana, relacionada ao
crescimento do protestantismo pós-Reforma em países como Suíça, Escócia e Estados
Unidos, entre outros, e que se caracterizava basicamente na época de Niebuhr por uma
preocupação em “ser uma comunidade obediente à soberania de Deus e de seu Cristo”,
cujo objetivo não é apenas viver a realidade da igreja, mas “reivindicar o mundo, não para
si mesmo mas para Jesus Cristo, para estender a obediência a Deus através de todas as
comunidades culturais temporais” (FREI, 1965a, p.10); (2) a tradição acadêmica da
teologia protestante do século 19, majoritariamente um “produto das universidades
alemãs” (FREI, 1965a, p. 10) e que se configurou, entre outros elementos, pela influência
do pensamento de Friedrich Schleiermacher e a crescente percepção de sua época de que
“a fé e a teologia cristãs necessitavam, ambas, ser revistas à luz do conhecimento
moderno” (MCGRATH, 2005, p. 138).
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Para mais detalhes, ver Niebuhr (1920, 1921 e 1922).
O Evangelho Social é uma escola teológica que procurou “aplicar os ensinamentos da fé cristã aos
problemas criados pelo capitalismo industrial” (MACMASTER, 1979, p.3331), nascendo da teologia
protestante norte-americana do século 20. Um dos principais mentores do movimento foi Walter
Rauschenbusch (1861-1918) que, com o livro Theology and the Social Gospel, definiu a doutrina do “reino
de Deus” como o tema dominante da teologia da escola. Uma das grandes contribuições do Evangelho
Social foi imbuir nos teólogos da época uma forte “preocupação com a aplicação social da fé cristã”
(BRAATEN e JENSON, 1995, p.352), fazendo com que igrejas promovessem reformas de vários tipos,
apoiassem projetos de assistência social e defendessem a democracia (MACMASTER, 1979, p.3331). A
influência desse movimento em Niebuhr e seu irmão Reinhold pode ser sentida pelos escritos da dupla que
retratam a preocupação do cristianismo com os dilemas da vida social, embora ambos fossem críticos a
vários pontos teológicos do movimento (BRAATEN e JENSON, 1995, p.352 e NIEBUHR, 1941, s/p).
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Embora seja produto cultural de ambas as influências – o puritanismo e tradição
acadêmica protestante de sua época, Niebuhr reagiu à primeira com uma postura mais
receptiva e dedicou à segunda mais resistência e críticas. Ciente de que ambas as
influências eram opostas, Niebuhr enxergou no movimento da neo-ortodoxia102, também
conhecido como “teologia da crise” ou “teologia dialética” e cujo expoente era Karl
Barth, uma possível ponte entre esses dois mundos.

O pensamento de Niebuhr recebeu ímpeto e desafio de ambas as
tradições, e também da teologia da crise que surgiu ao mesmo tempo
como herdeiro da e rebelde contra a tradição acadêmica do século
dezenove. De fato, a teologia da crise ajudou-o a encurtar a distância
entre a tradição do século dezenove e o contexto puritano. Nenhuma
dessas tradições determinaram totalmente o padrão do desenvolvimento
teológico de Niebuhr, mas eles providenciaram a configuração inicial
para os problemas os quais ele lidou persistentemente em seus escritos
(FREI, 1965a, p. 11).

Além de Barth, vários autores103 fizeram parte do desenvolvimento do
pensamento teológico de Niebuhr, entretanto talvez o mais influente deles tenha sido
Ernst Troeltsch (FREI, 1965a, p. 11 e 64; JOHNSON, 1996, p. xiv; POPE, 1957, p. 6;
FOWLER, 1975, p. 22-24). A tese de doutorado de Niebuhr, defendida em 1924, é apenas
mais uma das evidências que apontam para essa realidade: ele estudou a filosofia de
religião de Ernst Troeltsch (MORRIS e MCFARLAND, 1957, p. 291)104. O período de
estudos doutorais marcaria o início da longa relação de influência do teólogo alemão
sobre os escritos niebuhrianos nas décadas seguintes, descrita por Diefenthaler (1986, p.
21) nas seguintes palavras:

Alguns dos mais instrutivos insights que Niebuhr trouxe à luz no cenário
protestante [...] de 1920 veio do trabalho de Troeltsch. A conexão entre
seus próprios padrões intelectuais e aqueles do grande professor de
Berlim foram concebidos na tese doutoral que ele [Niebuhr] defendeu em
Yale em 1924. Bem versado na língua e teologia alemãs, Niebuhr viu seu
principal propósito como sendo completar a tarefa que a morte impediu
Troeltsch de fazê-lo, isto é, uma apresentação sistemática de sua própria
[de Troeltsch] ‘filosofia da religião’.
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Movimento protestante reformado do século 20 que rejeita o liberalismo teológico. O termo faz
referência particular ao pensamento de Karl Barth, mas também pode ser aplicado a Paul Tillich, Reinhold
Niebuhr e outros. O movimento é chamado neo-ortodoxia no sentido em que marca um retorno aos temas
históricos da Reforma (SCHEPERS, 1979, p.2505).
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Sandon Jr. (1971, p. 16) destaca dois deles: George Mead e Josiah Royce, embora também reconheça a
proeminência de Troeltsch.
104
Sua tese intitulou-se “Ernst Troeltsch’s philosophy of religion” e foi defendida na Yale Divinity School.
Para saber mais, ver Niebuhr (1924).
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3.1.2. Período liberal, de 1925-1930
Ainda em 1924, já com 30 anos de idade, Niebuhr foi convidado – com aceite – a
ser diretor do Elmhurst College, onde seu irmão Reinhold e ele haviam estudado na
adolescência. Em 1927 ele retornou como professor no Eden Theological Seminary, onde
trabalhou por mais quatro anos. O final de sua segunda passagem no Eden Theological
Seminary, em 1929, culminou com a publicação de seu primeiro livro: The social sources
of denominationalism (NIEBUHR, 1972). Na obra, empregando a tipologia de Troeltsch
de “igreja” e “seita”105, ele estudou o crescimento e a diversidade das denominações
cristãs nos Estados Unidos e chegou à conclusão de que as afinidades que existem entre
as denominações de sua época eram “dirigidas mais por considerações socioeconômicas
do que por genuínas diferenças teológicas” (JOHNSON, 1996, p. xiv). O argumento de
Niebuhr emergiu, em parte, de sua própria luta contra o provincialismo étnico-racial do
Sínodo Evangélico Alemão da América do Norte (PAETH, 2014, p. 24). Ele enxergava
o denominacionalismo norte-americano como uma ameaça à unidade cristã que se
utilizava das diferenças teológicas e doutrinárias entre igrejas como justificativa para
solidificar divisões de classe socioeconômica, etnia e raça (PAETH, 2014, p. 24).
Nesse livro, ficaram evidentes os insights e as ideias derivadas da combinação
entre a pesquisa sociológica, sob a influência de Troeltsch, e a experiência prática da vida
pastoral de Niebuhr (IRISH, 1983, p. 2).
3.1.3. Período de reorientação (1930-1938)
Em 1930, Niebuhr obteve uma licença sabática de oito meses para estudar na
Alemanha, onde passou boa parte do tempo em Tübingen e Frankfurt, e foi nesse período
que, de acordo com Irish (1983, p. 3) “a obra de Paul Tillich começou a influenciar as
reflexões teológicas de Niebuhr” e “uma viagem de um mês à Rússia também iria
produzir mais tarde em Niebuhr avaliações do marxismo”. Logo que retornou da Europa,
ele propôs-se a traduzir o livro de Tillich Die Religiöse Lage der Gegenwart [publicado
em inglês como The Religious Situation], e, no mesmo período, tornava-se professor na
Yale Divinity School, onde permaneceria por cerca de 30 anos. A influência de Tillich
nos escritos de Niebuhr ainda seria percebida nos anos seguintes à tradução da obra,
embora “tenha diminuído drasticamente depois de 1935” (NEEDHAM, 2012).
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Foi a primeira vez que as categorias de análise sociológica de Weber e Troeltsch foram aplicadas ao
estudo da tradição religiosa norte-americana (SANDON JR., 1971, p. 23).
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As duas próximas publicações de Niebuhr, The church against the world
(NIEBUHR, PAUCK e MILLER, 1935), em 1935, e The kingdom of God in America
(NIEBUHR, 1937), em 1937, ainda foram trabalhos com carga sociológica robusta.
Contudo, já se percebia uma preocupação muito grande do autor em introduzir crítica
teológica em seus escritos, fazendo de The social sources of denominationalism, segundo
SHRIVER JR. (2009, p. 3), o mais sociológico dos livros niebuhrianos. Com o passar dos
anos, especialmente após The kingdom of God in America106, já seria possível perceber
claramente um momento de reorientação acadêmica: Niebuhr passaria “de um interesse
principal em abordagens sociológicas para uma preocupação primordial com a
compreensão teológica” (POPE, 1965, p. 6). É possível datar o início dessa reorientação
acadêmica entre os anos de 1929 e 1930, com a chegada da Grande Depressão, e 1933,
quando Hitler toma o controle da Alemanha. Stassen (1996a, p. 130) relata que Niebuhr
estava realmente preocupado com a crise de desemprego americana e, por ter ascendência
alemã, sofreu com o crescimento e expansão do regime nazista, experimentando “um
profundo colapso de esperança”. Em 1934, um ano antes de The church against the world,
Niebuhr reportou sua própria experiência da torre107: um retorno à “tradição evangélica e
reformada e sua afinidade com a tradição profética centrada em Deus de Paulo,
Agostinho, Lutero, Calvino, e Jonathan Edwards (STASSEN, 1996a, p. 130 e 132). As
ideias do último despertaram em Niebuhr o desenvolvimento de “uma nova fé na
soberania de Deus”, conceito central para compreender algumas de suas publicações
posteriores, em especial The Kingdom of God in America e, segundo Glassen (1996a)
também Cristo e cultura.
A publicação de seu segundo livro, em co-autoria com Wilhem Pauck e Francis
Miller, intitulado The church against the world, em 1935, foi considerado por muitos
intelectuais da época, segundo Johnson (1996, p. xv) e Ahlstrom (1967, p. 589), como
um claro endosso à neo-ortodoxia e como continuidade das ideias de Barth. A neoortodoxia foi um movimento teológico do qual Niebuhr e seu irmão Reinhold, de certa
forma108, tornaram-se representantes no protestantismo norte-americano, entre outros
motivos por iniciar suas carreiras com ataques ao liberalismo teológico do século 19 e 20
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Ahlstrom (1967, p.588) acredita que essa mudança se iniciou logo após 1929, com a publicação The
social sources of denominationalism.
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Referência ao clássico episódio de conversão do reformador Lutero.
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A ressalva aqui é feita porque, embora tenha sofrido grande influência do movimento neo-ortodoxo,
especialmente de Karl Barth, Niebuhr também teceu críticas a vários de seus elementos e conceitos. Ver,
por exemplo, OTTATI (1982, p.11) e SHINN (2000, p.479).
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(BRAATEN e JENSON, 1995, p. 353; MCGRATH, 2005, p. 145; NOLL, 2001, p. 841).
Ao mesmo tempo em que foi caracterizada como neo-ortodoxa, a obra também foi tratada
como produto de seu comprometimento com o Evangelho Social (DIEFENTHALER,
1986, p. xiii; PAETH, 2014, p. 35). O livro, que dialoga com o momento de grave
recessão econômica e crise social dos tempos da Grande Depressão, defendia o
afastamento da igreja em relação às preocupações materiais e culturais excessivas e um
retorno às questões espirituais. Em uma época de transtorno social, The church against
the world argumentava que a igreja cristã não deveria ser um veículo para restaurar a
estrutura social. Niebuhr considerava os padrões morais civilizatórios importantes, mas
dizia que eles não necessariamente deveriam ser os padrões da igreja. Para ele, “a questão
da igreja [...] não é como ela pode atingir as expectativas da sociedade e nem o que deve
ser feito para ser uma salvadora da civilização, mas sim como ela pode ser verdadeira
consigo mesma” (NIEBUHR, 1967, p. 592). Durante os anos da Grande Depressão, ele
continuou a defender uma retirada cristã do mundo das relações materiais para o das
eternas. Apesar da tese de afastamento da sociedade presente em The church against the
world, Niebuhr não abandonou “seu antigo comprometimento com o evangelho social”
(DIEFENTHALER, 1986, p. 28).
Ainda focado em analisar a relação igreja-sociedade e insatisfeito com os
resultados e métodos utilizados em seu primeiro livro, Niebuhr escreveu em 1937 The
kingdom of God in America109, uma das obras seminais da historiografia do cristianismo
norte-americano (JOHNSON, 1996, p. xvi). Em uma postura surpreendente no contexto
acadêmico, ele afirma, no prefácio de The kingdom of God in America, que seu primeiro
livro o deixara “insatisfeito em uma série de pontos” e que os problemas por ele
identificados em The social sources of denominationalism o conduziram a um “estudo
renovado do cristianismo americano” (NIEBUHR, 1988, p. xix e xx). Na obra, Niebuhr
continua fazendo uso de categorias tipológicas, mas dessa vez de forma mais sutil, ao
descrever um panorama da maneira como a ideia de soberania de Deus mudou na história
religiosa norte-americana: “da soberania de Deus na época de Jonathan Edwards, para o
reino de Cristo nos anos 1800, e finalmente o reino vindouro para os liberais do século
vinte” (NOLL, 2011, p. 841).
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Essa obra contém, segundo SHINN (2000, p. 479) a frase mais citada de toda a obra niebuhriana e, de
acordo com NOLL (2001, p. 841), a melhor definição da teologia liberal já escrita: “A God without wrath
brought men without sin into a kingdom without judgment through the ministrations of a Christ without
cross” (NIEBUHR, 1988 [1937], p. 193), que, em tradução livre, seria: “Um Deus sem ira trouxe o homem
sem pecado para um reino sem juízo por meio da ministração de um Cristo sem cruz”.
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3.1.4. Período pós-liberal (1938-1950)
Após a fase de reorientação e de afastamento moderado do liberalismo, o próximo
trabalho de Niebuhr foi claramente mais teológico (SHINN, 2000, p. 479; NOLL, 2001,
p. 841). Ao oferecer “uma interpretação detalhada da relação entre revelação e
experiência humana” (OTTATI, 1982, p. 67), o livro The Meaning of Revelation
(NIEBUHR, 2006), publicado em 1941, estabeleceu um diálogo entre dois temas
aparentemente contrastantes entre si: a teologia relativista e pluralista de Troeltsch com
o conceito radical de “Palavra de Deus” de Barth110 (NOLL, 2001, p. 841). Para Niebuhr,
a revelação é a apropriação interior de uma história particular, divina, que se torna o
centro de revolução contínua em uma comunidade religiosa (SHINN, 2000, p. 479). E o
efeito dessa revolução contínua da comunidade religiosa, isto é, da transformação dentro
da igreja, é a extensão dessa transformação para a esfera pública (JOHNSON, 1996, p.
xviii). Transformação contínua na comunidade religiosa significava, para Niebuhr,
também revolução política: ele foi membro do Partido Socialista e, juntamente, com seu
irmão Reinhold, foi participante ativo na Sociedade de Cristãos Socialistas, cujo
“propósito era expressar o cristianismo social de maneiras independentes do pacifismo e
do marxismo” (JOHNSON, 1996, p. xviii).
The meaning of revelation foi produzido no contexto da segunda guerra mundial,
tema de tremenda preocupação de Niebuhr, que não enxergava nos cristãos liberais
pacifistas e muito menos nos conservadores combatentes as melhores opções éticoteológicas a serem escolhidas pela cristandade. “Tão severos foram os anos de guerra para
Niebuhr que em outubro de 1944, logo após seu aniversário de cinquenta anos, ele deu
entrada em um hospital para tratamento de depressão, e permaneceu por dois meses”
(JOHNSON, 1996, p. xvii). O terror da guerra – e as implicações do pós-guerra – gerou
a consolidação do tema igreja-sociedade na mente e nos esforços acadêmicos de Niebuhr
como teólogo e pesquisador. A preocupação com a dimensão social do cristianismo, que
começou com The social sources of denominationalism em 1929 e tornou-se mais notável
com The kingdom of God in America em 1937, consolidou-se definitivamente durante a
Segunda Guerra Mundial por meio da elaboração ético-teológica de The meaning of
revelation, em 1941. Além disso, em 1946, com o ensaio “The responsability of the
church for society” (NIEBUHR, 2008), ele introduz o uso de categorias tipológicas em
seus escritos, o que seria frequente e marcante em sua produção bibliográfica dali em
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Ver também Huebner (2012, p. 370 e 371).
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diante. E assim foi definido o arcabouço de Cristo e cultura, a obra na qual Niebuhr iria
enfatizar a necessidade da transformação da cultura pelo cristianismo (JOHNSON, 1996,
p. xviii; SCRIVEN, 1988; STASSEN, 1996a e 1996b).
3.1.5. Período neo-liberal (1950-1962)
Nesse período, Niebuhr afastou-se de maneira rigorosa da teologia barthiana,
negando-a (SANDON JR., 1972, p. 41), e investiu em fortalecer aquela que tinha sido
durante décadas sua principal área de atuação docente: a ética cristã. Por cerca de três
décadas, Niebuhr lecionou a disciplina “Christian ethics in history” – em 1945 a matéria
era descrita nos anúncios da Yale Divinity School como um estudo dos padrões e tipos
da ética cristã na Idade Média, Moderna e Contemporânea (SANDON JR., 1972, p. 41),
em claro prenúncio ao clássico Cristo e cultura. Em 1949, ainda com a ideia
transformacionista em mente, Niebuhr realizou uma série de palestras no Austin
Presbyterian Theological Seminary. Após revisitá-las e editá-las, ele publicou Cristo e
cultura, em 1951, cuja descrição mais detalhada será objeto das seções 3.2 e 3.3. De 1952
a 1960, sob o pano de fundo da Guerra Fria e da Guerra da Coréia, Niebuhr continuou a
trabalhar nas questões relativas à fé cristã e à sociedade. Entre 1954 e 1956 ele liderou
uma equipe de acadêmicos em uma pesquisa sobre educação teológica na América do
Norte, publicando The purpose of church and its ministry (NIEBUHR, 1956), em 1956.
Em 1960, afastando-se definitivamente das abordagens históricas e sociológicas dos anos
anteriores, Niebuhr lançou Radical Monotheism and Western Culture (NIEBUHR,
1960a), seu livro mais filosófico até então (SHRIVER JR., 2009, p. 56), no qual ele se
debruçou sobre a metafísica. Alguns comentaristas veem a clara influência de Tillich na
obra, de quem Niebuhr traduziu um livro, enquanto outros identificam a presença das
ideias de outros pensadores (SHINN, 2000, p. 479). Seja como for, na obra, ele dá
continuidade às avaliações críticas que vinha fazendo à teologia neo-ortodoxa da época,
especialmente aos perigos da ênfase desproporcional em Cristo em detrimento das outras
duas pessoas da trindade (SHRIVER JR., 2009, p. 55). A partir dessa plataforma
trinitariana, Niebuhr defendeu a ideia de que o cristianismo é a crença em um monoteísmo
radical, ou seja, que irá impactar todas as mais importantes áreas da vida humana. Dessa
forma, ele alertou para os perigos do henoteísmo e do politeísmo, identificando o primeiro
como “a adoração de uma divindade residente em um segmento da realidade como a
nação de alguém”, e o segundo como a “aceitação de qualquer número de divindades que
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presidem sobre o pluralismo das lealdades comuns do ser humano” (SHRIVER JR., 2009,
p. 55).
A década de 50, portanto, marcou o engajamento de Niebuhr no papel da teologia
como meio para compreender e transformar a sociedade de seu tempo. No início dos anos
1960, Niebuhr planejava sua última grande obra sobre teologia e ética – ele conseguiu
completar apenas a primeira parte desse empreendimento, que foi iniciado originalmente
com o evento Robertson Lectures na Universidade de Glasgow, em 1960, e que também
teve, de certa forma, continuidade através da série de palestras chamada “Próximos passos
da Teologia” no evento Cole Lectures111 da Vanderbilt University, em 1961. Ele tinha a
intenção de concluir sua provável última grande publicação após sua aposentadoria, mas,
infelizmente, sofreu um ataque cardíaco fulminante em sua casa de verão em Rowe,
Massachusetts, no dia 5 de julho de 1962. Aquela que poderia ter sido sua magnum opus,
coroando as incursões de toda uma vida nas áreas de teologia, ética, história e sociologia,
acabou sendo publicada postumamente de forma fragmentada nos livros The responsible
self (NIEBUHR, 1963), de 1963, e Faith on Earth: an inquiry into the structure of human
Faith (NIEBUHR, 1989), em 1989, ambos editados por seu filho Richard R. Niebuhr. A
maior parte da obra112 de Niebuhr se divide entre os arquivos da biblioteca da Harvard
Divinity School e da biblioteca da Yale Divinity School113. Os últimos materiais inéditos
de Niebuhr a serem publicados foram em 1996: o livro H. Richard Niebuhr: Theology,
History and Culture (JOHNSON, 1996), mais uma vez com participação do filho de
Niebuhr, e o artigo “Types os Christian Ethics”, no livro Authentic Transformation: A
New Vision of Christ and Culture, editado por Glen H. Stassen, D. M. Yeager e John
Howard Yoder.
O legado que Niebuhr deixou o qualifica como um dos mais influentes e
polivalentes teólogos de sua geração: “Niebuhr não foi apenas um teólogo; ele também
foi um filosofo da religião, um historiador do cristianismo, e um eticista social”
(THIEMANN, 1991, p. vii). “Sua teologia confessional e não-apologética” e sua
“compreensão não-defensiva da cultura” (FREI, 1965a, p. 89) fazem dele um autor
relevante atualmente, cujas obras deveriam ser consultadas por todos aqueles que se
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Ver Johnson (1996).
As mais completas bibliografias cronológicas dos escritos de Niebuhr podem ser encontradas em Fowler
(1974, p. 277-286), Morris e McFarland (1965, p. 291-306) e Chrystal (1981).
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debruçam com seriedade sobre o problema igreja-sociedade, ou, como Niebuhr cunhou,
Cristo-cultura.
3.1.6. Reflexões e comentários
Como se viu, por conta de seu background teológico formativo e sua trajetória
intelectual e acervo bibliográfico, pode-se resumir a carreira acadêmica de Niebuhr como
tendo sido marcada por três características114: (1) intercâmbio conceitual e metodológico
entre a teologia e a sociologia115; (2) ênfase nas facetas da relação do cristianismo com a
sociedade; e (3) postura transformacionista em relação à cultura.
A primeira característica refere-se à habilidade de Niebuhr em costurar, em seus
escritos, o pensamento teológico e a abordagem sociológica de maneira sólida e
convincente. A competência é descrita por Frei (1965a, p. 9) como “única” e considerada
como uma verdadeira “trança de análise teológica e sociológica”. “Essa fusão representa
mais um modus operandi da mente completamente natural do que um método ou síntese
intencional”116 (FREI, 1965a, p. 9).
A segunda delas consiste em uma interminável preocupação com o impacto do
cristianismo na cultura de sua época. A ênfase do tipo igreja-sociedade se encontra na
maior parte de seus escritos, fazendo com que suas melhores pesquisas e suas mais
consistentes produções intelectuais permanecessem focadas “no tema da igreja e do
mundo” (DIEFENTHALER, 1986, p. 19). Gustafson (1965, p. 119 e 120) traça a presença
e a personalidade desse enfoque em cada um dos principais livros de Niebuhr:

Em The social sources of denominationalism ele enfatizou a
determinância social da vida religiosa na América. Em The kingdom of
God in America ele desenvolveu o significado de uma persistente ideia
ética e religiosa para o movimento cristão. The meaning of revelation foi
a tentativa de um teólogo de lidar com o relativismo histórico e cultural.
Christ and culture contém uma importante tipologia para entender os
problemas teológicos da fé cristã em relação a sua configuração cultural,
assim como uma breve interpretação da própria posição de Niebuhr. The
purpose of the church and its ministry trouxe muitas de suas primeiras
reflexões para enfrentar três problemas: o propósito da Igreja, a
114

Sobre as características da biografia intelectual de Niebuhr e sua contribuição para o campo dos estudos
da religião, ver Novaes (2015b).
115
Ver também Coleman (2003, p. 925).
116
Perry Jr. (1996, p. 154) chega a dizer que a mente de Niebuhr funciona pensando na forma de
polaridades, enquanto Culp (2008, p. xiii) descreve que ele desenvolveu um “método de análises de
polaridades”. Além disso, Wogaman (1993, p. 228 e 229) apresenta um interessante panorama das
principais tipologias (algumas delas estruturadas com base em polaridades) usadas por Niebuhr em sua
produção bibliográfica.
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concepção do ministério, e a ideia da educação teológica. Muitos dos
escritos desconhecidos de Niebuhr também lidaram com facetas
particulares de uma teoria social do cristianismo.

As duas primeiras características são frutos, especialmente, da apropriação que
Niebuhr faz de Troeltsch, mas também se devem à preocupação com temas de apelo
social, oriundos dos períodos de guerra, do movimento do Evangelho Social e de sua
experiência com o socialismo norte-americano. Mas a terceira característica, de certa
forma derivada das duas anteriores, é a postura de transformação da sociedade pelo
cristianismo: “toda cultura deve ser transformada” (JOHNSON, 1996, p. xviii). Niebuhr
compreende que o evangelho, para além de converter o ser humano, deve transformar a
cultura, evitando as opções de afastar-se dela ou acomodar-se a ela. E essa compreensão
segue se desenvolvendo com o passar dos anos. Niebuhr analisou os efeitos de uma
possível acomodação da cultura por parte das denominações cristãs em The social sources
of denominationalism, atribuindo a essa postura – e não às diferenças doutrinárias – a
grande diversidade do protestantismo nos Estados Unidos. Ele, de certa forma, também
avaliou o afastamento da cultura em The church against the world, que, segundo ele, por
conta da guerra e de seu excesso de preocupações sociais, estava se descaracterizando e
perdendo de vista o ensino teológico. Os dois livros prepararam o terreno117 para que ele
desenvolvesse uma opção mais adequada e coerente ao problema da relação do cristão
com a sociedade, e que não repetisse os erros e perigos da aculturação e da separação. A
solução seria a atitude transformacionista. Construções dessa perspectiva são dadas em
The kingdom of God in America e em The meaning of revelation118, mas caberia a Cristo
e cultura apresentá-la, o que será visto na seção seguinte (“Cristo e cultura: antecedentes
e contexto”).
Além disso, é evidente, também, que na fase formativa de Niebuhr quatro
pensadores119 marcaram profundamente suas ideias: Ernst Troeltsch, Paul Tillich, Karl
117

Sandon Jr (1972, p. 43) é um dos autores que reconhece transição teológica de Niebuhr de uma postura
mais radical em Church against the world para uma transformacionista em Cristo e cultura.
118
E também pode ser vista em seu artigo “The responsability of the church for society”, de 1946 (ver
NIEBUHR, 1946).
119
Desses quatro, apenas dois deles são mencionados explicitamente por Niebuhr em seus livros. Barth,
uma vez: no prefácio de The meaning of revelation; e Troeltsch, duas vezes: uma na introdução de Christ
and culture e a outra na mesma ocasião da menção à Barth. Além disso, em junho de 1962, um mês antes
de sua morte, Niebuhr listou o livro de Troeltsch Social teachings of the Christian churches como um dos
dez livros mais influentes de sua vida (JOHNSON, 1996, p. 216). Cabe aqui uma ressalva a respeito da
inclusão de Jonathan Edwards: embora o próprio Niebuhr (1967, p. 255) tenha sido bastante duro em suas
críticas a Edwards em Cristo e cultura, alguns comentaristas identificam sua influência sobre o pensamento
Niebuhr como uma “afiliação espiritual” (PIAN, 2009, p. 44; ver também STASSEN, 1996a, p. 130-132 e
HOEDEMAKER,1970, p. 33-37).
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Barth e Jonathan Edwards. Seus insights e obras, aliados às profundas mudanças do
Ocidente pós-primeira guerra mundial, influenciaram o jovem e promissor Niebuhr e
ecoaram, em maior ou menor intensidade, em toda sua trajetória intelectual.
Mas, uma vez que este capítulo concentra-se na obra Cristo e cultura, é necessário
identificar qual(is) do(s) autor(es) do quarteto Troeltsch-Tillich-Barth-Edwards
influenciou(aram) intensamente o clássico em questão, deixando sua marca de forma mais
explícita e contundente. De posse dessa informação, um sumário e uma análise do livro
poderão ser feitas de maneira mais precisa e coerente. Para tanto, o objetivo da próxima
seção será reconstituir o nascimento do livro, mapeando suas influências conceituais e
referenciais metodológicos. Essa tarefa, por sua vez, também exige um olhar crítico sobre
a configuração do pensamento teológico e religioso norte-americano nos anos 1950 e a
participação de Niebuhr nesse cenário sócio-político e religioso.
3.2. A gênese de Cristo e cultura: antecedentes e contexto
Embora tenha sido publicado nos Estados Unidos em 1951, a origem de Cristo e
cultura é devedora majoritariamente a cinco momentos anteriores. O primeiro deles – e
mais subestimado – data de 1935, quando Niebuhr publicou o quase esquecido The
church against the world (como já mencionado nas páginas 120-221). O título do livro,
praticamente um manifesto, já apresentava o problema igreja-mundo ou igreja-civilização
(NIEBUHR; PAUCK; WILHELM, 1935, p. 123), que anos depois se consolidaria como
o problema Cristo-cultura. Na obra também já se rascunhava a primeira das posturas do
clássico de 1951, quando The church against the world se tornaria de certa maneira
referência para o tipo “Cristo contra a cultura” (SHINN, 1997, p. 33).
O segundo momento ocorreu em 1939120, com o texto intitulado The christian
evangel and the social culture, publicado no periódico Religion in life. Nele, Niebuhr
descreve três dimensões de problemas entre o evangelismo e a cultura: “o problema do
conteúdo do evangelismo para a cultura; o problema do método do evangelismo na cultura
humana; e o problema da conservação cultural dos resultados do evangelismo”
(NIEBUHR, 1938, p. 2). Ao final do texto, Niebuhr critica o protestantismo cultural,
termo que ele iria utilizar em Cristo e cultura para descrever o tipo “Cristo da cultura”.
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Na presente tese o autor se vale do manuscrito original, antes da publicação, datado de 1938, e consultado
nos arquivos e manuscritos de Niebuhr na Yale Divinity School Library.
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O terceiro momento remete à 1942, quando H. Richard Niebuhr escreveu um
ensaio intitulado “Types of christian ethics”, e que seria publicado somente em 2001,
quase três décadas após sua morte. O ensaio é o primeiro esboço conhecido de Cristo e
cultura e, por ocasião de sua divulgação pública, mostrou impressionante precisão e
equivalência com os argumentos e as ideias que seriam desenvolvidos no futuro. O
esqueleto e a essência de Cristo e cultura já estavam todos ali, nove anos antes, em “Types
of Christian ethics”. Com autorização do filho de H. Richard Niebuhr, Richard R.
Niebuhr, os editores Glen Stassen, D. M. Yeager e John Howard Yoder publicaram o
artigo pela primeira vez no livro Authentic transformation: a new vision of Christ and
culture, por ocasião das comemorações referentes aos 50 anos do clássico.
O quarto momento se deu em 1946, ano da publicação do artigo “The
responsability of the church for society”, no qual Niebuhr discutia o papel social da igreja
e as diversas postura assumidas pela Eclésia diante da sociedade. No artigo, Niebuhr
(1946, p. 111) reconhece que a questão da responsabilidade social da igreja faz parte de
um debate “importante e difícil desde o início da história do cristianismo”, mesmo
reconhecimento que ele faria, anos depois a respeito do debate milenar e confuso que ele
chamou de “enduring problem”, isto é, o problema Cristo-cultura. No artigo, Niebuhr
(1946, p. 124) também descreve diversas posturas com as quais a igreja tem lidado com
a sociedade, uma delas sendo o “isolacionismo” – e nesse tópico já é possível ler a
essência da argumentação e descrição que caracterizaria o tipo “Cristo contra a cultura”.
Além disso, em “The responsibility of the church for society” vê-se Niebuhr (2008)
aplicando uma tipologia tríplice, de influência troeltschiana-weberiana, da igreja como
apóstolo, pastor e pioneira que, de certa forma, prepararia o terreno para sua tipologia
mais abrangente e conhecida em Cristo e cultura.
O quinto momento ocorreu em 1949, mais precisamente dos dias 31 de janeiro a
quatro de fevereiro, período no qual Niebuhr participou como conferencista convidado
no “Austin Presbyterian Seminary’s Annual Mid-Winter Lectures”, em Austin, Texas
(SHELTON, 1999, p. 2). Niebuhr intitulou a série de palestras de “Christ and culture”,
mesmo nome que daria ao clássico que seria publicado dois anos depois. Embora já
tivesse um esboço das ideias desde 1942, foi após a série de palestras em Austin que
Niebuhr consolidou a intenção de editar e melhorar o material que tinha em mãos e tornálo acessível ao público-leitor norte-americano da época – o que aconteceria em 1951.
No Brasil, a obra só seria publicada em 1967, pela editora Paz e Terra, com
tradução de Jovelino Pereira Ramos, que foi aluno de Niebuhr na Yale Divinity School.
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Vale destacar que, por ocasião da comemoração dos 50 anos da publicação de Cristo e
cultura em inglês, a editora Harper Collins lançou uma edição especial com, entre outros
textos, um prefácio de James Gustafson, ex-aluno de Niebuhr em Yale, e a re-publicação
do ensaio “Types of christian ethics”. Essa edição especial ainda não foi traduzida para o
português121.
Obviamente, no que se refere à gênese de Cristo e cultura, o embrião da
problemática Cristo-cultura em The church against the world de 1935, os ensaios
redigidos em 1938, 1942 e 1946 e a série de palestras em 1949 são apenas os eventos dos
quais se têm registro. Cristo e cultura, como qualquer obra dessa envergadura e escopo,
é devedora a vários autores, conceitos, experiências e circunstâncias – a maior parte deles
irrastreável ao leitor menos atento ou simplesmente indistinguível dada a subjetividade
do processo. O próprio Niebuhr reconhece que “o preparo de uma obra consome tanto
tempo” e “as dívidas acumuladas pelo autor são tão numerosas e tão grandes”, que a
existência da seção de agradecimentos em um livro é sempre algo constrangedor, visto
que “sempre revela a falta de adequada gratidão e deficiente habilidade na assimilação
das contribuições que lhe são feitas” (NIEBUHR, 1967, p. 11).
A mea-culpa e a modéstia de Niebuhr, todavia, não o impedem de reconhecer
nominalmente àqueles autores a quem ele mais deve, intelectual e metodologicamente
falando. E, embora tenha sido tratado nesta presente tese que Troeltsch, Barth e Tillich
tenham sido as maiores influências na trajetória intelectual de Niebuhr em sua fase
formativa com repercussão em toda sua obra, três autores são mencionados na seção de
agradecimentos de Cristo e cultura: Troeltsch, o filósofo francês Etienne Gilson e o
psiquiatra suíço C. J. Jung. Os dois últimos recebem crédito por conta da ajuda que seus
livros deram à construção e caracterização de alguns aspectos da tipologia niebuhriana.
Já Ernst Troeltsch recebe mais atenção e reconhecimento, sendo uma referência a Niebuhr
provavelmente mais do que qualquer outro pensador (FREI, 1965a, p. 11 e 64;
JOHNSON, 1996, p. xiv; POPE, 1957, p. 6; FOWLER, 1975, p. 22-24;
DIEFENTHALER, 1986, p. 21).
Niebuhr (1967, p. 12) afirma estar ciente do quanto deve ao pensador alemão e
chega a dizer que Cristo e cultura é uma tentativa de “em parte suplementar, em parte
corrigir a sua obra sobre o Ensino Social das Igrejas Cristãs”122 e “corrigir a análise de
Troeltsch sobre os encontros da Igreja com o mundo”. Além disso, Niebuhr (1967, p. 12)
121
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Pelo menos não até a data de conclusão desta tese.
Essa é a principal obra do autor alemão, publicada originalmente em 1912.
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enfatiza que suas cinco categorias do problema Cristo-cultura substituíram “as três de
Troeltsch”, em uma inequívoca correlação com a tipologia do alemão. Fica claro,
portanto, que dentre os autores que influenciaram a trajetória intelectual de Niebuhr,
aquele que mais contribuiu para a concepção do clássico Cristo e cultura foi Troeltsch.
Ademais, é preciso reconhecer que, para além das influências nomeadas em Cristo
e cultura, um livro também é produto das intempéries e idiossincrasias da época e cultura
nas quais foi concebido. Circunstâncias sociais e históricas, entremeadas na geografia e
na época em que Niebuhr viveu, auxiliam na tarefa de compreender melhor o que estava
envolvido na confecção do livro. O próprio Niebuhr, ao criticar em Cristo e cultura a
crença de que é possível separar-se da cultura de sua época, exemplifica ironicamente que
“quando Tertuliano recomenda modéstia e paciência, os semitons estóicos estão sempre
presentes” e quando “Tosltoi fala de não-resistência, as ideias de Rousseau estão no
contexto” (NIEBUHR, 1976, p. 96). Niebuhr (Ibid., p. 93) bem sabia que o cristão jamais
poderá desprezar a filosofia, a arte a ciência em voga em sua geração “como se estas
fossem externas a ele”, porque “elas estão nele”. Logo, é imprescindível que essa mesma
avaliação – a de identificar as ideologias e teologias por trás dos métodos e das ideias de
Niebuhr – seja feita na obra niebuhriana em questão.
Está claro aqui que, para mensurar devidamente os antecedentes de Cristo e
cultura, é necessário entender a influência das ideias e da tipologia de Troeltsch sobre
Niebuhr e, é preciso, também, compreender de maneira mais acurada o que significa a
empreitada niebuhriana de corrigir e suplementar a análise feita pelo teólogo alemão.
Ambos os objetivos serão retratados na subseção seguinte, intitulada “A influência de
Troeltsch sobre Cristo e cultura”. Além disso, mapear a gênese do clássico niebuhriano
requer um olhar crítico sobre o cenário do pensamento teológico e religioso norteamericano no período pós-segunda guerra, a fim de entender a relação de Niebuhr com a
efervescência dessa época, que será analisado na subseção intitulada “O espírito da
época: contexto sociopolítico e religioso de Cristo e cultura”.
3.2.1. A influência de Troeltsch sobre Cristo e cultura
A primeira tradução do clássico troeltschiano Die sozziallehren der christlichen
Kirchen und Gruppen [The social teachings os the christian churches, em inglês, e O
ensino social das igrejas cristãs, em português] do idioma alemão para o inglês foi feita
em 1931 pelas editoras George Allen and Unwin, de Londres, e The Macmillian
Company, de Nova Iorque. Décadas depois, uma nova publicação dessa tradução feita
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em 1960 pela University of Chicago Press recebeu uma introdução escrita por Niebuhr.
Nela, ele identifica umas das principais características do pensamento de Troeltsch: suas
reflexões a respeito de uma “crise da história” e sua percepção relativista da mesma (ver
DA MATA, 2005 e 2008; NIEBUHR, 1960c).
Troeltsch reconheceu que, em sua época, a modernidade trazia consigo “a
primeira grande revolução do saber histórico-cultural” (DA MATA, 2008, p. 239). “Em
vez da trajetória linear e racional da humanidade, pensada pelo iluminismo, desenvolvese uma visão mais complexa e multifacetada da dinâmica social”, o que gerou um
problema novo e desafiador: o “relativismo” (DA MATA, 2008, p. 239). O relativismo
histórico de Troeltsch – e sua derivação, isto é, a de que o cristianismo é um fenômeno
histórico e relativo – é um dos principais conceitos de sua trajetória intelectual, também
presente no estudo The social teachings os the christian churches (PAUL, 1993). Sob
essa perspectiva, Troeltsch considerou que o cristianismo deveria ser escrutinado à luz da
ciência e que não havia motivos para acreditar que o cristianismo fosse “um fenômeno
supernatural que simplesmente apareceu na história sem causa ou antecedente”; pelo
contrário, “o cristianismo tinha sido influenciado por uma grande quantidade de fatores
não-cristãos e não-judaicos” (PAUL, 1993, s/p). Dessa forma, a história, para Troeltsch,
não mais poderia ser usada para provar questões de crença ou a “verdade” da fé cristã
sobre as demais visões de mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele lutava para tentar descobrir
uma solução para os problemas da relação entre a religião e o mundo moderno. E, durante
essa tarefa, ele percebeu que o cristianismo estava completa e constantemente
influenciado pelo contexto social.
Sob essa perspectiva, Troeltsch escreveu em dois volumes o monumental The
social teachings os the christian churches, com cerca de mil páginas, nas quais descrevia
a dimensão social da religião cristã, procurando construir uma “teoria das relações do
religioso e seu invólucro político-social” (DA MATA, 2005, p. 8). Troeltsch buscava
resolver o que ele chamou de problema social, que era o poder político e a sociedade – na
qual estava a igreja. Em sua empreitada teórico-bibliográfica, Troeltsch se apoiou no
conceito de tipos ideais de instituições religiosas de seu colega e contemporâneo Max
Weber, ampliando-os e dando a eles “tratamento bem mais elaborado” (DA MATA, 2008,
p. 246). Assim, Troeltsch descrevia as relações entre igreja e Estado com os tipos igreja,
seita e misticismo123. O grande propósito dele, portanto, era descobrir como a igreja
123

Para Troeltsch, o tipo igreja é uma instituição objetiva que oferece salvação para as massas, geralmente
através de seus sacramentos. A igreja representa o reino de Cristo na Terra e todos seus membros são, por
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poderia desenvolver “um modelo ou teoria que organizaria e explicaria a grande
variedade de dados acerca de como a igreja tem lidado historicamente com sua relação
com o mundo” (FRIESEN, 1975, p. 272). A tipologia igreja-seita-misticismo, de grande
poder descritivo e explicativo, seria a chave para se atingir esse objetivo, sendo a
categoria “igreja” aquela tida por Troeltsch como a mais adequada para o cristianismo
em sua integração com o a sociedade moderna (FRIESEN, 1975, p. 272).
Como acadêmico, Niebuhr bem sabia dos benefícios do relativismo histórico para
o estudo do cristianismo como fenômeno social, o que é evidente na publicação de The
social sources of denominationalism. Contudo, como teólogo muitas vezes tido como
representante da neo-ortodoxia e combatente do liberalismo, Niebuhr também reconhecia
os perigos do relativismo para a fé cristã. Por isso, na introdução de Cristo e cultura,
embora reconheça que Troeltsch o ajudou a aceitar os pontos positivos do relativismo –
ele escreve que seu livro procura entender o “relativismo histórico à luz do relativismo
teológico e teocêntrico” (NIEBUHR, 1967, p. 12). Isto é, Niebuhr está em busca de
entender a relação do religioso com seu invólucro sociocultural não somente por meio de
enfoques históricos e sociológicos, mas também – e principalmente – através de
abordagens teológicas. E Cristo e cultura, dessa feita, é um livro que mistura argumentos
teológicos e análise sociológica com destreza (YEAGER, 2003, p. 109).
Para além do relativismo histórico, quando Niebuhr diz que “pretende corrigir a
análise de Troeltsch sobre os encontros da igreja com o mundo”124 (1967, p. 12), ele na
verdade pretende oferecer uma resposta diferente daquela desenvolvida por seu mentor
intelectual ao problema da relação igreja-sociedade. Essa resposta seria construída, na
visão de Niebuhr, (a) por uma tipologia mais elaborada (com cinco posturas em vez de
três); (b) cujos polos cristo-cultura fossem mais amplos e menos restritos a fatores
políticos do que igreja-Estado; (c) cujos componentes e abordagens teológicas fossem
mais presentes; (d) e cujo resultado diferisse daquele que Troeltsch alcançou: no lugar de

assim dizer, cidadãos do reino via adesão de nascimento. O tipo seita, por contraste, enfatiza mais a
subjetividade da santidade e da perfeição ética via adesão voluntária do membro, que se caracteriza como
um novo nascimento e, em geral, ruptura com a adesão de nascimento. O tipo misticismo emerge da
intimidade pessoal com o divino e tende a enfraquecer formas de liturgia, sacramentos e ritos
(RASMUSSEN, 2013, p. 52). A tipologia de Troeltsch recebeu severas críticas com o passar dos anos e um
estado da arte da discussão acadêmica a respeito de sua categorização pode ser encontrado em DAWSON
(2009).
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Não era a primeira vez que Niebuhr afirmava que necessitava corrigir ou complementar algo. Como
visto anteriormente nesta tese (ver página 121), Niebuhr já havia escrito na introdução de The kingdom of
God in America que estava insatisfeito com seu livro anterior – The social sources of denominationalism.
Embora nunca o tenha renunciado, a frustração com o livro deveu-se, de certa forma, pelo seu protagonismo
sociológico e pela sua timidez de argumentação teológica (SHIN, 1994, p. 32).
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apoiar nominalmente o tipo igreja, Niebuhr procuraria desenvolver uma análise mais
imparcial, retratando aspectos positivos e negativos de cada tipo.
Além de objetivar introduzir mais argumentação teológica em sua análise para,
com isso, procurar respostas mais concretas para o relativismo histórico e para o problema
igreja-mundo, Niebuhr também se apropriou da tipologia igreja-seita-misticismo de
Troeltsch. Niebuhr escreve que literalmente fez uma “substituição” (NIEBUHR, 1967, p.
12) dos três tipos de Troeltsch pelos seus cinco. Embora em Cristo e cultura Niebuhr não
tenha tomado tempo para desenvolver uma explicação de natureza metodológica e
epistemológica sobre a construção de tipologias, ele o faz no artigo “Types of the christian
ethics”, já descrito nesta tese como o primeiro esboço de Cristo e cultura. Nele, Niebuhr
menciona claramente a tipologia de Weber e Troelstsch como sendo referência do bom
uso da ferramenta (NIEBUHR, 1996, p. 17). Embora Niebuhr escreva que a semelhança
entre um de seus tipos – “Cristo contra a cultura” – e o tipo “seita” de Troeltsch é apenas
aparente, fica clara a influência e a inspiração da construção tipológica do último sobre o
primeiro. Ainda mais se levando em conta que Niebuhr pega emprestado de Troeltsch
não só a tipologia como ferramenta sociológica, mas também os insights cristológicos125
por trás dos tipos seita-igreja (GUSTAFSON, 2001, p. xxxi), algo que fica evidente nos
componentes teológicos presentes em cada um dos tipos niebuhrianos (OTTATI, 1982,
p. 98), como se verá no capítulo 4. O mesmo se dá com empréstimo que Niebuhr faz das
categorias de cunho epistemológico que Gilson cria em Reason and revelation in the
middle ages126 [Razão e revelação na Idade Média].
A categorização quíntupla de Niebuhr é, de certa forma, uma emulação da
tipologia de polos opositores de Troeltsch, Gilson e Jung – os três autores citados na
introdução de Cristo e cultura. Conquanto sejam cinco o número de tipos niebuhrianos,
Niebuhr reconhece (a) o binômio Cristo-cultura como sendo a chave para se compreender
o problema da relação entre o cristianismo e a sociedade, e (b) que os polos “Cristo contra
a cultura” e “Cristo da cultura” protagonizam o dispositivo tipológico, chamando os
outros três tipos de “igreja do centro” (NIEBUHR, 1976, p. 143), que, de certa forma,
pode ser interpretado como um eufemismo para defini-los como respostas intermediárias
“Troeltsch correlaciona um tipo de Cristo como Redentor Universal com uma ética do compromisso e
da responsabilidade cultural com o tipo igreja; o tipo Cristo como como Senhor com uma ética de pura
consciência e obediência à vida e aos ensinos de Jesus com o tipo seita” (GUSTAFSON, 2001, p. xxxi).
126
Niebuhr, no ensaio “Types of christian ethics” descreve os cinco tipos de Gilson que retratavam os
principais grupos da teologia e filosofia cristãs – as famílias Tertuliana, Agostiniana, Averroísta Latina,
Tomista e da Devoção Moderna – como modelos tipológicos basilares para seus construtos da ética cristã
(NIEBUHR, 1996, p. 19).
125
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àquelas promovidas pelos polos. Dessa forma, vê-se que essa estrutura tipológica em
forma de binômios é devedora das polaridades igreja-seita de Troeltsch (1960 [1931]),
revelação-razão de Gilson (1939) e introversão-extroversão de Jung (1985), todos eles
citados na introdução de Cristo e cultura.
É importante ressaltar que Niebuhr obviamente estava familiarizado com a visão
que Troeltsch tinha acerca de sua tipologia igreja-seita-misticismo: Troeltsch já a julgava
ultrapassada em seus dias, e insuficiente para descrever a complexidade das relações entre
a igreja e a modernidade (NEGRÃO, 2008, p.115). Isso poderia explicar, entre outros
motivos, o porquê de Niebuhr ter criado uma tipologia quíntupla com três categorias
intermediárias, uma vez que com mais opções tipológicas ele poderia evitar inclusões e
alterações tardias na estrutura dos tipos ou até mesmo retardar um pouco o processo óbvio
de defasagem de sua categorização.
3.2.2. O espírito da época: contexto sociopolítico e religioso de Cristo e cultura
Obviamente, Cristo e cultura foi um produto de seu próprio tempo. Mas que
tempo era esse, afinal? “Desenvolve-se nos nossos dias debate multiforme acerca das
relações entre cristianismo e civilização” (NIEBUHR, 1967, p. 21). Essa é a frase que
abre o livro Cristo e cultura. O termo “nos nossos dias” [“in our time”, no original em
inglês (NIEBUHR, 2001, p. 1)], escrito em 1951, referia-se ao mundo pós-segunda
guerra, com a então emergente América consolidando seu status de superpotência
(MARTIN, 2008, p. 182). Marsden (1999, p. 5) escreve que após o Holocausto, a queda
do nazi-fascismo, os horrores da guerra e da bomba atômica, e a ascensão do comunismo,
“líderes culturais americanos e britânicos estavam engajados em intensos debates sobre o
futuro da civilização ocidental”. Ao mesmo tempo, a sociedade americana assistia um
reavivamento da religião, e o envolvimento da igreja cristã nos assuntos nacionais era
visto como “uma insígnia de fidelidade ao ideal americano” (MARTIN, 2008, p. 182).
Na verdade, o papel do protestantismo “mainstream” nos anos pós-segunda guerra era
basicamente o de uma ativa e influente igreja estatal (CARTER, 2006, p. 56). Enquanto
alguns líderes pregavam que “as atitudes de mente aberta do liberalismo secular científico
fossem a única maneira de construir uma civilização livre do preconceito e da intolerância
irracional”, outras figuras influentes estavam dizendo que o “cristianismo e a tradição
judaico-cristã poderiam proporcionar as melhores bases para uma verdadeira civilização
liberal e tolerante” (MARSDEN, 1999, p. 5) – e entre esses últimos pensadores estava
Niebuhr.
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Para pessoas como Niebuhr, totalitarismo no exterior e racismo em casa
forneceram o contexto mais imediato para pensar sobre reformas que
um cristianismo progressista pudesse trazer para a civilização. [...]
Embora Niebuhr não tivesse ilusões a respeito de construir o Reino de
Deus na Terra, ele favoreceu [a ideia de] uma civilização unificada para
a qual as influências do cristianismo pudessem fazer contribuições
positivas (MARSDEN, 1999, p. 5).

Nesse contexto de debate entre os promotores do humanismo secular e da ciência
versus os defensores do cristianismo, os primeiros acusavam os últimos de serem uma
ameaça à saúde da civilização. “Eles diziam que os cristãos se tornaram tão ‘de outro
mundo’ que são cidadãos irresponsáveis ou tomaram posse da civilização tornando-se
intolerantes” (MARSDEN, 1999, p. 6). Na verdade, esses críticos, que consideravam a
civilização o valor supremo da humanidade, defendiam a ideia de que o cristianismo
deveria subordinar-se aos ideais culturais. Essas críticas encontraram refúgio para vários
grupos de cristãos dado o forte ímpeto nacionalista da época, e assim o debate passou a
ganhar contornos de realinhamento de lealdades. Para Niebuhr, o debate sobre
cristianismo e civilização no contexto nacionalista americano tinha se tornado uma
questão de lealdade a Cristo ou aos deuses sociais da cultura (MARTIN, 2008, p. 182). A
resposta de Niebuhr para esse caldeirão sociopolítico e religioso? A famosa tipologia
quíntupla de Cristo e cultura.
Sem negar que alguns grupos cristãos de fato se tornaram cidadãos não engajados
e intolerantes, e também apontando que alguns grupos haviam feito da nação americana
um ídolo, Niebuhr pontua que o problema da relação do cristão com a civilização e com
a cultura é muito mais complexo do que os críticos do cristianismo fazem parecer
(GUENTHER, 2005, p. 216). E seus cinco tipos, com exemplos históricos, suporte bíblico
e forças e fraquezas, revelam que mesmo entre os cristãos não há uma resposta definitiva
para a questão – rebatendo assim a tentativa, por parte dos críticos, de unificar a
diversidade de grupos e movimentos cristãos. De fato, a preocupação em responder aos
líderes culturalistas e liberais127 e, por tabela, alfinetar os cristãos nacionalistas e também
os fundamentalistas é um dos objetivos de seu livro (FRIESEN, 2000, p. 62). Dessa
forma, embora autores como Carter (2006, p. 58) acreditem que a crítica ao tipo “Cristo
contra a cultura” seja a principal agenda de Niebuhr, na verdade é preciso compreender
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Para ler mais a respeito da crítica de Niebuhr ao liberalismo ver Dorrien (2003, p. 522 e 523).
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que o tipo “Cristo contra a cultura” também recebe dano equivalente 128. Ambos os tipos
extremos da categorização de Niebuhr foram objeto de seu poder de fogo e, por
consequência, foram avaliados com mais rigor e acidez na tipologia de Cristo e cultura
do que os tipos moderados.
É importante relembrar, como visto anteriormente na seção “H. Richard Niebuhr:
uma breve biografia intelectual”,

que o autor

advogava um cristianismo

transformacionista e mais intencional em suas ações sociais. Com isso, diversos autores129
identificaram que a defesa e promoção retórica da visão de um cristianismo
transformacionista estava por trás da escrita de Niebuhr, quer ele tenha construído sua
tipologia para desembocar intencionalmente a essa perspectiva, quer não, assunto que
será explorado com mais detalhes no capítulo 4.
3.2.3. Reflexões e comentários
Como visto até aqui, pode-se considerar que a gênese do clássico Cristo e cultura
é marcada basicamente por três aspectos majoritários. O primeiro deles: Cristo e cultura
é uma tentativa de Niebuhr de compreender a relação igreja-mundo por meio de enfoques
teológicos e não somente com abordagens sociológicas e históricas, como havia feito em
livros anteriores. Na obra The social sources of denominationalism Niebuhr fez uma
incursão à sociologia da religião, enquanto em The kingdom of God in America vê-se o
Niebuhr historiador da religião. Mas, foi no clássico Cristo e cultura que ele reuniu a
expertise adquirida das obras anteriores: embora teológico pela essência e pelo propósito,
Cristo e cultura se constrói sob os edifícios da sociologia, pelo método, e da história, pela
narrativa e argumentação, fazendo da obra um raro espécime da polivalência do teólogo
norte-americano, o “menos famoso” dos irmãos Niebuhr.
O segundo aspecto pode ser identificado na afirmação que Niebuhr faz na
introdução de Cristo e cultura de que pretendia suplementar e corrigir The social
teachings of the christian church, a grande obra de Troeltsch. Niebuhr intentava
apresentar outra resposta ao problema igreja-mundo e julgava que a resposta de seu
mentor alemão não dava conta dos problemas levantados pelo relativismo histórico, e
também privilegiava um de seus tipos ideais, algo que ele aparentemente não objetivava
128

Niebuhr, como muitos dos críticos ao liberalismo de sua época, acreditava que a teologia liberal nascera
a partir de duas grandes heranças, a saber, a teologia evangélica e o pensamento moderno, e que a herança
do iluminismo moderno sobrepujava o legado cristão protestante (DORRIEN, 2003, p. 15).
129
Entre os principais estão Carter (2006), Shriver Jr. (2009), Scriven (1988), Ottati (1982), Yoder (1996),
Stassen (1996a e 1996b), Frei (1965) e Guenther (2005).
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fazer com os seus próprios. Além disso, Niebuhr ampliou a tipologia de Troeltsch,
fortalecendo sua carga teológica e ampliando seu espectro de realidades descritas, dada a
maior quantidade de tipos que a de seu predecessor.
O terceiro aspecto refere-se ao conturbado momento histórico no qual Niebuhr
estava inserido por conta da confecção da obra. Cristo e cultura foi escrito para responder
às críticas de líderes culturalistas que acusavam o cristianismo de indiferença às questões
civilizatórias e sociais, mostrando que a religião cristã é complexa e multifacetada, e que
em sua história e diversidade há interações distintas entre fé e cultura. Além disso, Cristo
e cultura também foi redigido como crítica aos cristãos nacionalistas, que haviam tomado
a civilização e a nação como ídolos modernos, e os fundamentalistas, que eram objeto de
crítica dos culturalistas – os mesmos que, de certa forma, levaram Niebuhr a escrever
Cristo e cultura a princípio. Soma-se a isso o fato de que diversos autores mencionam a
visão transformacionista que Niebuhr advogava e que, por isso, a obra possuía uma
agenda, para alguns sutil, para outros explícita, de promover um cristianismo
transformador da realidade social.
3.3. Cristo e cultura: um resumo
Desenvolve-se em nossos dias debate multiforme acerca das relações
entre Cristianismo e civilização. Historiadores e teólogos, estadistas e
clérigos, católicos e protestantes, cristãos e anticristãos participam dele.
Publicamente o mesmo se manifesta nas atividades de facções rivais e,
intimamente, nos conflitos de consciência. Algumas vezes se concentra
em questões específicas. Por exemplo, a que se refere ao papel da fé
cristã dentro das diretrizes gerais da educação, ou a importância da ética
cristã para a vida econômica. Às vezes envolve questões mais amplas,
como a responsabilidade da igreja para a ordem social ou necessidade
de os seguidores de Cristo se separarem novamente do mundo. O debate
é tão multiforme quanto confuso. Quando a questão parece ter sido
claramente definida como situada entre os expoentes de uma civilização
cristã e os defensores não cristãos de uma sociedade totalmente
secularizada, novas perplexidades surgem, visto que crentes devotos
parecem estar advogando a mesma causa dos secularistas, postulando,
por exemplo, a eliminação da religião da área da educação pública ou o
apoio do cristão a movimentos políticos, aparentemente anticristãos.
Tantas vozes são ouvidas, tantas asserções confiantes, mas divergentes
são feitas a respeito da proposta cristão ao problema social, tantas
questões são levantadas que o desnorteamento e a incerteza cercam o
cristão de todos os lados (NIEBUHR, 1967, p. 21 e 22).

É com essas palavras que Niebuhr inicia seu livro, oferecendo ao leitor um
vislumbre da temática que irá repetir-se e desdobrar-se nas pouco mais de duas centenas
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de páginas, e que pode ser simplificada pela pergunta: como deve ser o relacionamento
do cristão com a cultura de sua época?
Diante dessa empreitada, Niebuhr redigiu um livro de sete capítulos: “O problema
duradouro” (p. 21-66), “Cristo contra a cultura” (p. 67-108), “O Cristo da cultura” (p.
109-142), “Cristo acima da cultura” (p. 143-178), “Cristo e cultura em paradoxo” (p. 179222), “Cristo, o transformador da cultura” (p. 223-265) e “Um pós-escrito não-científico
e conclusivo” (p. 267-294). No primeiro capítulo, Niebuhr apresenta e define o que seria
o problema Cristo-cultura, também dedicando várias páginas para delimitar sua
compreensão e uso dos termos que deram título ao livro. Em seu último capítulo, ele
retoma a discussão dos capítulos anteriores e encerra o livro propondo orientações e
alternativas que contribuam para elucidar o problema Cristo-cultura.
3.3.1. O “enduring problem”
A ideia central de Cristo e cultura está diretamente relacionada à descrição que
Niebuhr faz da questão Cristo-cultura, que ele chama de “problema duradouro”
[“enduring problem”, no original em inglês] ou, em uma tradução livre e possivelmente
mais apropriada ao contexto da obra, “problema persistente”. O “enduring problem” de
Niebuhr, como ele mesmo define, é um debate milenar, multiforme, confuso e polêmico
sobre as relações entre a religião cristã e a civilização ocidental no decorrer da história.
Ele admite que “as repetidas lutas dos cristãos com este problema não produziram uma
resposta cristã única, exclusiva” (1967, p. 22). Nomeado e descrito o impasse a ser
debatido pelo livro – a tensão entre Cristo e cultura –, Niebuhr preocupa-se em identificar
ao leitor que a obra consiste em descrever e analisar exemplos de conflitos entre esses
polos para ilustrar sua definição e legitimar a discussão que o motivou a escrever a obra.
Para nosso autor, o “enduring problem” surgiu nos dias de Jesus e seu confronto
com o judaísmo de seu tempo (1967, p. 22). Explorando e citando a crítica que Klausner
(1926) faz da relação de Jesus com o judaísmo do primeiro século, Niebuhr endossa a
construção de um Cristo com traços anarquistas, alheio à ordem social da nação de sua
época.

Tivesse ele empreendido reformar a cultura religiosa e nacional,
eliminando o que era arcaico na lei cerimonial e civil e teria sido, então,
mais um benfeitor da sua sociedade; mas ao invés de reformar a cultura
ele a ignorou. [...] Ele substituiu a justiça civil pelo mandamento da não
resistência, o que deveria resultar na perda de toda ordem social; as leis
sociais e a proteção da vida familiar, ele as substituiu pela proibição de
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todo divórcio e pelo louvor daqueles que “se fizeram eunucos por amor
ao reino dos céus”; ao invés de manifestar interesse pelo trabalho, pelas
conquistas econômicas e políticas, recomendou a vida despreocupada e
desocupada como exemplificada nos pássaros e nos lírios; ignorou até os
requisitos da justiça distributiva vigente quando disse: “Homem, quem
me pôs por juiz ou repartidor entre vós?”. Daí – conclui Klausner – “Jesus
ignorou tudo que dizia respeito à civilização material. Neste sentido, ele
não pertence à civilização”. Portanto, seu povo o rejeitou [...] (1967, p.
23 e 24).

Para Niebuhr, desde a rejeição de Jesus pela cultura judaica de seu tempo, “as
situações históricas e sociais em que têm ocorrido tais rejeições de Cristo são
extremamente diversas” (1967, p. 25). E ele as descreve como quatro ataques “de ordem
cultural a Jesus” (NIEBUHR, 1967, p. 27). Os dois primeiros “ataques de ordem cultural”
a Jesus são o descaso com a existência temporal e o descaso com as realizações humanas:
baseando-se no clássico de History of the decline and fall of the Roman Empire de Gibbon
(1836), Niebuhr comenta que os críticos do cristianismo consideram que os cristãos são
movidos pelo descaso para com a presente existência e pela confiança na imortalidade
(NIEBUHR, 1967, p. 25), e que o cristianismo induz as pessoas a confiarem na graça
bíblica em demasia, em vez de estimular o esforço e o empreendimento humano. O
terceiro e quartos ataques de ordem cultural a Jesus são o descaso com a tolerância e à
diversidade religiosa e o descaso com a justiça humana: novamente com o suporte de
Gibbon (1836), Niebuhr menciona que o Império Romano tolerava diversas formas
religiosas e permitia a veneração de diferentes divindades, desde que elas não arrogassem
para si o caráter de exclusividade e também não interferissem no culto ao imperador,
iniciativa que promovia a unidade política e social em meio à diversidade étnico-religiosa.
O cristianismo, no entanto, ameaçou “a unidade da cultura em ambos os pontos com seu
monoteísmo radical130” (NIEBUHR, 1967, p. 28). Além disso, Niebuhr afirma muitos
críticos acusam o conceito de graça e perdão cristãos como sendo irreconciliáveis “com
os reclamos da justiça ou com o senso de responsabilidade moral do homem livre” (1967,
p. 31).
Após listar os quatro exemplos de ataques de ordem cultural a Cristo, Niebuhr
leva o leitor a refletir que o debate Cristo-cultura não é travado apenas entre cristãos e
não cristãos, mas também entre os próprios crentes. Exemplo disso são as desavenças
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Monoteísmo radical é um termo presente no título do último livro de Niebuhr publicado em vida: Radical
monotheism and western culture. A obra foi lançada em 1960, dois anos antes de sua morte, ocorrida em
1962. De acordo com Carter (2006, p. 39), “se alguém tiver que escolher um rótulo para descrever Niebuhr,
monoteísta radical seria possivelmente o melhor”.
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entre Paulo e cristãos judaizantes e as diferenças entre o platonismo agostianiano e o
tomismo aristotélico, entre outros episódios (NIEBUHR, 1967, p. 31). A questão Cristocultura se manifestou em diferentes épocas na forma de dualismos “de razão e revelação,
de religião e ciência, de lei natural e lei divina, de igreja e Estado, de não resistência e
coerção” e tem aparecido em análises filosófico-acadêmicas como a relação entre o
“protestantismo e capitalismo”, “pietismo e nacionalismo”, “cristianismo e progresso”
(NIEBUHR, 1967, p. 31), e assim por diante. Uma vez que o problema Cristo-cultura se
manifesta de maneiras tão distintas e com formas implícitas e explícitas, obviamente
Niebuhr desenvolve a ideia de que mesmo questões teológicas e próprias aos adeptos do
cristianismo são, em grande parte, derivadas do problema cristianismo-cultura:

o cristianismo, quer definido como Igreja, credo, ética ou forma de
pensamento, se locomove entre os polos de Cristo e cultura. A relação
destas duas autoridades constitui o seu problema. Quando o cristianismo
enfrenta a questão razão e revelação, o que realmente está em debate é a
relação da revelação em Cristo com a razão que prevalece na cultura.
Quando se esforça para distinguir, contrastar ou combinar a ética racional
com o seu conhecimento da vontade de Deus, está lidando com a
compreensão do certo e do errado desenvolvida na cultura e com a do
bem e do mal como iluminados por Cristo (NIEBUHR, 1967, p. 31).

Logo, para Niebuhr o problema Cristo-cultura é, antes de tudo, uma questão de
autoridade e lealdade. Sua visão da história da civilização ocidental claramente expressa
um antagonismo entre dois senhores (MARTIN, 2008, p. 183) – Cristo e a cultura – e a
obediência a um ou a outro é a essência do “enduring problem”. Cristãos e não-cristãos,
segundo Niebuhr, defendem cada um dos polos. Ao mesmo tempo, os próprios cristãos
digladiam-se entre si para legitimar sua crença e práticas como sendo leais a Cristo e
desqualificar as crenças e práticas de um grupo rival como leais à cultura – e vice-versa.
Uma vez que existe luta interna e que os próprios adeptos do cristianismo não
concordam entre si acerca da caracterização dos polos (de que Cristo e de que cultura está
se falando, afinal?), antes de esboçar através da história as posturas tipológicas pelas quais
os cristãos têm enfrentado o problema Cristo-cultura, Niebuhr busca explicar e justificar
sua terminologia.
3.3.2. “Cristo” e “cultura” em Niebuhr
Para além da ideia de que o cristão é “aquele que crê em Jesus Cristo” ou “um
seguidor de Jesus Cristo” (NIEBUHR, 1967, p. 32), Niebuhr buscou explorar a ideia de
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que há diferentes caracterizações de Jesus pelos cristãos: Ele é um “grande mestre e
legislador” para alguns, “revelação de Deus” para outros, evidenciando que sempre
haverá muitas feições do que significa “crer em Jesus Cristo” (NIEBUHR, 1967, p. 33).
No entanto, ciente da inconclusiva discussão teológica, filosófica e histórica que
envolve a identidade e a natureza de Cristo, Niebuhr levanta duas principais dificuldades:
“a primeira é a impossibilidade de se estabelecer adequadamente, por meio de conceitos
e proposições, um princípio que se apresenta na forma de uma pessoa” e a segunda é “a
impossibilidade de se dizer qualquer coisa a respeito desta pessoa que não seja também
relativa a um ponto de vista particular na Igreja, história e cultura de quem se dispõe a
descrevê-lo” (NIEBUHR, 1967, p. 34). Mesmo com tais dificuldades, Niebuhr acredita
ser possível definir, mesmo que imprecisamente, o Cristo. Primeiramente, porque ele
assume que aquilo que há em comum nas mais diversas visões de Cristo é que Jesus é a
autoridade para todos seus seguidores. Depois, Niebuhr crê que Cristo, como autoridade,
“pode ser descrito, embora toda descrição deixe muito a desejar e deva ser falha em
satisfazer a outros que o têm encontrado” e, por isso, enxerga ser possível se não “apontar
para o coração e essência de Cristo [...] pelo menos apontar para alguns fenômenos em
que a sua essência aparece” (NIEBUHR, 1967, p. 35).
Niebuhr, portanto, desenvolve sua descrição do Cristo por meio da análise das
virtudes que cercam sua figura: amor, esperança, obediência e humildade. Ao definir e
desdobrar como esses valores estão presentes em Cristo, Niebuhr acaba por delimitar,
mesmo que imprecisamente e mesmo que esse não seja o foco do livro, seu conceito de
Jesus. Para Niebuhr, quaisquer radicalismos ou extremismos de Jesus em relação à cultura
devem-se à “devoção e integral confiança em Deus” (NIEBUHR, 1967, p. 49).

A crença de que homens de diferentes culturas professam em Jesus Cristo
significa, por conseguinte, crença em Deus. Ninguém pode conhecer o
Filho de Deus sem reconhecer o Pai. Estar relacionado com Jesus Cristo
em devoção e obediência é estar relacionado com aquele para quem ele
aponta constantemente. Como Filho de Deus, em meio aos muitos valores
da vida social do homem, ele aponta para aqueles que (e somente Ele) é
bom; em meio aos muitos poderes que os homens usam, e dos quais
dependem, para aquele que é o único poderoso; em meio aos tempos e
estações da história, com as suas esperanças e temores, para aquele que é
o senhor de todos os tempos, e que é o único que deve ser temido, e o
único em quem se deve esperar; em meio a tudo que é condicionado ele
aponta para o Não Condicionado. Ele não desvia a sua atenção deste
mundo para o outro, mas de todos os mundos, o qual é o Outro de todos
os mundos (NIEBUHR, 1967, p. 49).
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Além disso, a visão niebuhriana de Cristo também consiste na ideia de que Jesus
é uma ponte entre Deus e o ser humano e, portanto, entre o reino de Deus e o reino dos
homens. “Ele não é um centro de [...] obediência a Deus e a César, confiança em Deus e
na natureza”, mas existe, antes, como “o ponto focal na contínua alternação de
movimentos de Deus para o homem e do homem para Deus” (NIEBUHR, 1967, p. 50).
Essas afluências, que ele chama de “duplo movimento” (NIEBUHR, 1967, p. 50),
retratam sua estrutura tipológica, desenvolvida nos capítulos seguintes, na qual em um
polo encontra-se Cristo, ou o reino de Deus, e no outro a cultura, ou o reino dos homens.
É a alternância entre esses polos e a discordância sobre a direção em que se deve transitar
que consiste o grande problema da cristandade na visão niebuhriana. A partir do ponto
em que professam seguir a Cristo, intencionalmente ou não, os cristãos se veem entre os
polos, a decidir a direção do movimento e a frequência de alternância, “pois estão sempre
desafiados a abandonar todas as coisas por amor a Deus; e estão sempre sendo enviados
de volta ao mundo para ensinar e praticar todas as coisas que lhes têm sido ordenadas”
(NIEBUHR, 1967, p. 51).
Já em sua definição de cultura, Niebuhr adota uma postura cautelosa e evita as
discussões conceituais da antropologia, mas, ao mesmo tempo, não atribui ao termo
conotações teológicas, “pois que esta interpretação teológica é exatamente o ponto em
questão entre os cristãos” (1967, p. 51). De acordo com Niebuhr (1967, p. 51), para alguns
grupos cristãos, a cultura é “essencialmente ateísta, no sentido puramente secular e não
mantém relações nem positivas nem negativas com o Deus de Jesus Cristo”. Por outro
lado, “para outros ela é ateísta no sentido negativo, sendo uma realidade contra Deus, e,
portanto, idólatra” (NIEBUHR, 1967, p. 51). Niebuhr se recusa a adotar ambas as visões
e elimina outras mais: ele rejeita qualquer definição de cultura como pertencente a alguma
sociedade em particular, como “a greco-romana, medieval e ocidental moderna”
(NIEBUHR, 1967, p. 51) e ainda exclui a possibilidade de estreitar a visão de cultura a
um aspecto particular da organização em sociedade ou de estruturas políticas e
econômicas.
O que Niebuhr tem em mente quando utiliza o termo “cultura” é “aquele processo
total da atividade humana e aquele resultado de tal atividade a que ora o nome cultura,
ora o nome civilização, é aplicado em linguagem comum” (NIEBUHR, 1967, p. 54). Ele
conceitua cultura como o ambiente artificial que o ser humano sobrepõe ao natural e que
abrange – parafraseando Malinowski (1960):
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[...] a linguagem, hábitos, ideias, crenças, costumes, organização social,
artefatos herdados, processos técnicos e valores . Esta “herança social”,
esta “realidade sui generis”, que os escritores do Novo Testamento
tinham sempre em mente quando falavam de “mundo”, que é
representada de muitas formas, e a que os cristãos como os demais
homens estão inevitavelmente sujeitos, é o que queremos significar
quando falamos de cultura. (NIEBUHR, 1967, p. 54).

Logo, Niebuhr descreve os conceitos “mundo” e “civilização” como sinônimos de
cultura: o primeiro sinônimo sob a perspectiva da teologia e do discurso bíblico, e o
segundo sob a perspectiva de projeto civilizatório do Ocidente. Ambas equivalências, no
entanto, se prestam para evitar aprofundamentos em termos técnicos da antropologia.
Niebuhr (1967, p. 55-59) também busca distanciar-se da discussão em torno da essência
da cultura, preferindo, assim, conceituá-la por meio da identificação e descrição de suas
características, a saber, (a) cultura é herança social, (b) cultura é realização humana; (c)
cultura é regida por valores que objetivam o bom-para-o-homem e o bom-para-arazão131; (d) A cultura está voltada para a concretização material e temporal dos valores;
(e) a cultura é pluralista.
3.3.3. Panorama da tipologia quíntupla
Após caracterizar o termo “cultura”, Niebuhr apresenta o que ele considera como
sendo as repostas típicas ao problema Cristo-cultura que cristãos têm oferecido ao longo
da história. Niebuhr está ciente da complexidade e subjetividade da tarefa que é
sistematizar as posturas do cristianismo em relação à cultura, mas ainda assim afirma ser
possível – e necessário – realizar tal empreendimento.
esta “realidade sui generis”, que os escritores do Novo Testamento
tinham sempre em mente quando falavam de “mundo”, que é Contudo, é
possível discernir-se alguma ordem nessa multiplicidade – como se o
diálogo parassem mesmo, em certos pontos – e chegar-se à definição de
respostas parciais e típicas, que reaparecem frequentemente em
diferentes áreas e sociedades, e que parecem ser produto menos do
condicionamento histórico do que da própria natureza do problema e da
significação dos seus termos. Assim, o curso da grande conversa a
respeito de Cristo e cultura pode ser mais inteligentemente seguido, e

131

Aquilo que considerei como a terceira característica da cultura, autores como CARTER (2006, p. 39) e
CARSON (2012, p. 22) consideram como sendo duas características distintas. Embora essa questão não
tenha efeito sobre a interpretação da obra niebuhriana, sendo apenas um ponto de vista de estruturação e
sistematização do texto, me pareceu mais coerente com a obra entender que os pressupostos de Niebuhr (a
cultura possui valores) e seu argumento (os valores da cultura são direcionados para promover o bem-parao-homem e o bem-para-a-razão) fazem parte de uma única característica.
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alguns dos frutos da discussão podem ser classificados (NIEBUHR,
1967, p. 62).

Niebuhr (1967, p. 62) oferece, então, uma descrição e análise das cinco posturas
ou tipos de resposta para o problema Cristo-cultura: uma que enfatiza a rejeição da
cultura, outra a afirmação ou assimilação da mesma e outras três, “pertencentes àquela
espécie média em que tanto Cristo como a cultura são realçados e afirmados”. Para cada
uma das respostas ele prevê, entre outros elementos, exemplos históricos, como teólogos
e movimentos cristãos.
“Respostas do primeiro tipo”, chamado de “Cristo contra a cultura”, “realçam a
oposição entre Cristo e cultura” sejam quais forem os costumes e as realizações humanas
em questão (NIEBUHR, 1967, p. 62). Aqui, os cristãos são confrontados a escolher “ou
um ou outro” (NIEBUHR, 1967, p. 62). Ao descrever aqueles que se enquadram na
postura “Cristo contra a cultura”, Niebuhr (1967) usa os adjetivos “radical” (p. 90, entre
outras menções, sendo o termo mais usado pelo autor), “exclusivista” (p. 94, por exemplo)
e “anticultural” (p. 144, por exemplo), descartando de maneira inteligente os
problemáticos termos “conservador”, “ortodoxo”, “fanático” ou “fundamentalista”.
A primeira resposta à questão Cristo-cultura é a que considera a autoridade
soberana e exclusiva de Cristo sobre o crente – o que, por conseguinte, implica rejeição
completa à cultura. Niebuhr justifica a escolha de iniciar a descrição de sua tipologia com
o tipo Cristo contra a cultura, entre outros motivos, porque “cronologicamente [...] é
amplamente aceito que ela foi a atitude típica dos primeiros cristãos” e que essa resposta
foi dada “bem cedo na história da igreja” (1967, p. 67).
As respostas do segundo tipo – “Cristo da cultura” – pertencem ao polo oposto do
primeiro, e propõem um “acordo fundamental entre Cristo e cultura”: “nelas Jesus sempre
aparece como um grande herói da história da cultura humana”, como o ápice das
aspirações culturais e é “parte da cultura, no sentido de que ele mesmo é parte da herança
social que deve ser transmitida e conservada” (NIEBUHR, 1967, p. 63). Niebuhr (1967)
descreve a postura “Cristo da cultura” identificando seus representantes pelos adjetivos
“culturais” (p. 133, entre outras menções, sendo o termo mais usado pelo autor), “da
cultura” (p. 125 apenas) e “acomodadores” (p. 144 apenas), descartando o uso do
problemático termo “liberal”, por julgá-lo inadequado (p. 111).
Partidários da postura Cristo-da-cultura, segundo Niebuhr, são os crentes que
enxergam Cristo como o Messias de sua sociedade, cumpridor de suas esperanças e
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expectativas culturais e sociais. Cristo é costumeiramente tratado pelos adeptos dessa
postura como grande educador ou pensador. E essa comparação tem que ver com o fato
de que os cristãos culturais se interessam por este mundo [“this worldly”] tanto quanto
pelo que transcende este mundo [“other-worldliness”] e, por consequência, entendem que
a obra de Cristo é preparar as pessoas para o porvir “em sua presente existência social”
(NIEBUHR, 1967, p. 110). Eles frequentemente estão em oposição aos cristãos
anticulturais porque “não sentem nenhuma tensão entre Igreja e mundo, entre as leis
sociais e o Evangelho, entre as operações da divina graça e o esforço humano, entre a
ética da salvação e as éticas de preservação ou progresso” (NIEBUHR, 1967, p. 109 e
110). Niebuhr afirma que essa postura é dominante entre os protestantes, mas critica o
uso dos termos “liberais” e “liberalismo”, preferindo “protestantismo cultural” [“CultureProtestantism”], que ele atribui a Karl Barth (NIEBUHR, 1967, p. 111).
Os outros três tipos de resposta localizam-se entre os dois polos já mencionados,
apresentando também um acordo entre Cristo e cultura, mas procuram “manter as grandes
diferenças entre os dois princípios e sustentá-los juntos em certa unidade” (NIEBUHR,
1967, p. 64).
O terceiro tipo, “Cristo acima da cultura”, entende a relação entre Cristo e cultura
de forma semelhante ao segundo, mas compreende que além de Cristo ser o grande herói
da história humana, nele também existe algo que “nem provém diretamente da cultura
nem contribui diretamente para ela” (NIEBUHR, 1967, p. 64). Niebuhr (1967) descreve
a postura “Cristo acima da cultura” identificando seus adeptos pelo adjetivo “sinteticista”
(p. 147, entre outras menções, sendo o único termo usado pelo autor).
A compreensão de cultura do sinteticista segue a lógica tanto-um-quanto-outro: a
cultura é divina e humana, santa e pecadora, cujo domínio é da razão e também da
revelação. No entanto, “assim como sua compreensão do significado de Cristo o separa
do crente cultural, assim também a sua apreciação da cultura o afasta do radical”
(NIEBUHR, 1967, p. 148). Diante disso, e por considerar a natureza e a cultura como
objetos da soberania divina, o tipo Cristo-acima-da-cultura não foge às responsabilidades
humanas e sociais. Niebuhr considera que o cristão sinteticista sabe que foi criado como
um ente social e, portanto, sabe que existem “leis além das leis de Jesus” (1967, p. 150)
e que elas também devessem ser observadas porque também provêm de Deus. Logo, o
tipo Cristo-acima-da-cultura não pode dizer “ou Cristo ou cultura” porque considera que
Deus está presente em ambos os elementos.
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Assumir a dualidade da vida cristã, para Niebuhr (1967, p. 150), é um pressuposto
presente nos três grupos pertencentes à igreja do centro. A diferença do cristão sinteticista
para os demais é que ele, ao analisar a natureza da dualidade, “combina em uma simples
estrutura de pensamento e conduta os elementos nitidamente diferentes”.
“Cristo e a cultura em paradoxo”, o quarto tipo, reconhece a autoridade tanto de
Cristo quanto da cultura, mas também admite que vive sob a tensão que acompanha essa
dupla obediência. “Eles se recusam a acomodar os preceitos de Cristo aos da sociedade
secular como o fazem, de acordo com o seu raciocínio, os homens do segundo e terceiro
grupo”, descreve Niebuhr (1967, p. 64 e 65), afirmando que os que assumem essa postura
“são como os crentes do tipo ‘Cristo-contra-cultura’, mas diferem deles pela convicção
de que a obediência a Deus requer obediência às instituições da sociedade”. Assim, o
homem é sujeito a duas autoridades e moralidades e é na tensão entre os polos Cristocultura que a vida deve ser vivida. Niebuhr (1967) descreve a postura “Cristo e a cultura
em paradoxo” identificando seus representantes pelo adjetivo “dualistas” (p. 179, entre
outras menções, sendo o único termo usado pelo autor).
Para explicar o tipo Cristo-e-cultura-em-paradoxo, Niebuhr primeiramente afirma
que o termo dualista, usado para descrever os cristãos da categoria em questão, foi
cunhado assim “por falta de um nome melhor” e não é “dualístico no sentido de dividir o
mundo, à moda maniqueísta, em reino de luz e reino das trevas, em reino de Deus e reino
de Satã” (1967, p. 179).
Segundo Niebuhr, para entender o cristão dualista é preciso diferenciá-lo do
cristão radical, que traça uma linha divisória entre os conversos e os pagãos, e também
do cristão cultural, que vê Cristo ao lado das forças da cultura. O dualista vive em conflito,
como os radicais e culturais, mas sua luta não é entre cristãos e pagãos, mas entre Deus e
o ser humano. E essa visão do conflito divino-humano solidifica a distinção entre o
sinteticista e o dualista acerca da natureza e alcance do pecado. Clemente, Tomás de
Aquino e outros sinteticistas, segundo Niebuhr, creem que a razão humana pós-pecado
está um tanto quanto obscurecida, mas nunca desorientada, e consideram que as
instituições e doutrinas da igreja estão além da corrupção pecaminosa, ainda que existam
males menores aqui e ali. Já o dualista “discerne corrupção e degradação em toda a obra
do homem” e considera que, diante da santidade de Deus, “não há distinção entre a
sabedoria do Filósofo e a estultícia do tolo” (NIEBUHR, 1967, p. 182 e 183). Contudo,
Niebuhr (1967, p. 183) faz uma ressalva: “o dualista não diz que não há diferença alguma
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entre estas coisas, mas diz que diante da santidade de Deus não há diferenças
significativas”.
Os dualistas diferem dos sinteticistas também quanto a sua concepção da cultura
– e da presença do pecado nela. Embora ambos partilhem do senso religioso de pecado,
o dualista parece sentir “mais profundamente a sordidez de tudo que é da criatura, de tudo
que é humano e terreno, quando na presença do santo” (NIEBUHR, 1967, p. 184). Para
o adepto do tipo Cristo-e-cultura-em-paradoxo, a cultura humana é corrupta e inclui “não
simplesmente as realizações de homens fora da igreja, mas também as daqueles que estão
dentro dela” (NIEBUHR, 1967, p. 183).
“Daí juntar-se o dualista ao cristão radical ao afirmar”, pontua Niebuhr (1967,
p.187), “que todo o mundo da cultura está enfermo, a ponto de morrer”. Mas Niebuhr
(1967, p. 187) também assinala a diferença entre eles: “o dualista sabe que pertence
àquela cultura e sabe que não pode livrar-se dela”, e também reconhece que Deus o
sustenta nela e por meio dela, do contrário, “se Deus em sua graça não sustentasse o
mundo em seu pecado este não subsistiria por um momento sequer”.
O quinto e último tipo, chamado de Cristo, o transformador da cultura, resolve a
tensão Cristo-cultura assumindo, como o primeiro e o quarto tipo, que a natureza humana
é corrompida e decaída, e que esta perversão “não apenas aparece na cultura, mas é
transmitida por ela”, e também propondo Cristo como o “convertedor do homem na sua
cultura e sociedade, e não à parte destas”, pois não existe “natureza sem cultura” e
nenhum “ponto de conversão dos homens” fora da sociedade (NIEBUHR, 1967, p. 65).
Niebuhr (1967) descreve a postura “Cristo, o transformador da cultura” identificando seus
representantes pelo adjetivo “conversionistas” (p. 224, entre outras menções, sendo o
único termo usado pelo autor).
Para ele, há grande compatibilidade entre o cristão conversionista e o dualista,
embora as ideias centrais de ambos sejam diferentes. Os conversionistas não buscam,
como os radicais, o caminho do isolamento cultural e da rejeição institucional, mesmo
que se apeguem “a uma distinção radical entre a obra de Deus em Cristo e a obra do
homem na cultura” (NIEBUHR, 1967, p. 223).
Em termos de cristologia, os conversionistas são como os sinteticistas e dualistas:
Cristo não se preocupa tanto com aspectos superficiais e externos, mas “põe à prova o
coração do homem e julga sua vida subconsciente”, pois trata o que é mais profundo e
essencial na humanidade (NIEBUHR, 1967, p. 224). Com respeito a sua compreensão de
pecado, os conversionistas são mais parecidos com os dualistas do que com os
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sinteticistas. Os cristãos da postura Cristo-transformador-da-cultura também acreditam
que o mal está enraizado na natureza humana, corrompendo toda obra e realização – “daí
discernirem também o quanto a obra cultural [...] jaz sob o juízo de Deus”, todavia eles
veem que “tal cultura jaz sob o governo soberano de Deus e que o cristão deve
desenvolver a obra cultural em obediência ao Senhor” (NIEBUHR, 1967, p. 224).
Ao final de descrição dos cinco tipos, Niebuhr se preocupa em ressaltar a natureza
tipológica de sua proposta, estabelecendo os limites e as vantagens de sua estrutura em
categorias.

Um tipo é sempre algo de construído [...]. Quando nos voltamos de
esquemas hipotéticos para a rica complexidade de eventos individuais,
fica evidente que nenhuma pessoa ou grupo se conforma completamente
a um tipo. [...] Contudo, o método de tipologia, embora historicamente
inadequado, tem a vantagem de chamar a atenção para a continuidade e
significação dos grandes motivos que aparecem e reaparecem no longo
embate dos cristãos com o seu problema duradouro. Por conseguinte, ele
poderá também ajudar-nos a conseguir orientação, na medida em que, em
nosso tempo, procuramos responder a questão Cristo e cultura (1967, p.
66).

O coração da obra de Niebuhr consiste nos capítulos dois a seis, aos quais ele se
dedica a desenvolver cada uma de suas categorias tipológicas, que são classificações
aproximadas de como grupos religiosos do cristianismo e intelectuais cristãos dialogaram
com a sociedade de seu tempo. Para isso, ele toma tempo descrevendo os representantes
de cada postura e apresentando suas crenças e argumentos. Além disso, Niebuhr discorre,
ora explicitamente, ora de forma mais sutil, sobre os pressupostos e implicações
teológicas de cada postura, apontando assim o que ele considera forças e fraquezas, perdas
e ganhos em cada um dos tipos.
Basicamente, a configuração dos capítulos dois a seis respeita a seguinte estrutura
e/ou sequência (que será explorada mais detalhadamente na seção 4.2):
1. Apresentação e definição do tipo, onde Niebuhr conceitua e nomeia a
categoria, descrevendo suas características distintivas;
2. Suporte bíblico, onde Niebuhr lista exemplos de autores bíblicos
neotestamentários

e/ou

de

livros

chamados

de

apócrifos

ou

pseudoepígrafos no contexto protestante;
3. Suporte teológico-intelectual, onde Niebuhr lista exemplos de autores
extra-bíblicos do cristianismo primitivo, idade média, idade moderna e/ou
idade contemporânea;
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4. Pressupostos teológicos e éticos, onde Niebuhr busca definir a teologia por
trás de cada um dos tipos, localizando-os entre tensões binárias de
elementos filosófico-teológicos, isto é, subtipologias;
5. Avaliação, onde Niebuhr sugere os pontos fortes e fracos da categoria
tipológica, isto é, a contribuição dada e os riscos oferecidos pelo tipo para
a resolução do problema Cristo-cultura.
3.3.4. “Um pós-escrito não-científico e conclusivo”
Niebuhr reconhece que sua análise do problema Cristo-cultura por meio de uma
tipologia quíntupla é inconclusiva e poderia ser infinitamente desdobrada. É possível,
segundo Niebuhr, encontrar diversos exemplos além da teologia, mas também da política,
história, ciência, literatura, entre outros, que deram sobre sua resposta ao problema da
lealdade a Cristo e o ajustamento à cultura.

O estudo poderia ser interminável e frutiferamente continuado pela
multiplicação de tipos e subtipos, motifs e contra-motifs, com o propósito
de relacionar mais intimamente padrões conceituais e realidades
históricas, ou de reduzir a névoa de incerteza que circunda todo esforço
da análise da forma em meio à multiforme riqueza da vida histórica, de
traçar mais nitidamente os limites entre pensamentos e feitos
interpenetrantes e intervenientes de homens diversos (NIEBUHR, 1967,
p.269).

Mesmo com as inumeráveis possibilidades metodológicas e conceituais, e ainda
que os tipos não sejam “mutuamente exclusivos no seu todo” e que haja condições de
“reconciliação em muitos pontos entre as várias posições”, Niebuhr (1967, p.269) deixa
claro que é impossível afirmar quais das respostas ao problema Cristo-cultura é a correta.
Não somente isso: ele crê que devemos parar, em um ponto ou outro, de tentar de elaborar
a resposta final,

não somente por causa da escassez do conhecimento histórico [...] mas
também pela convicção, pelo conhecimento, de que a elaboração de tal
resposta, por qualquer mente finita a que qualquer medida de fé limitada
e pequena tenha sido concedida, seria um ato de usurpação da soberania
de Cristo; um ato que, ao mesmo tempo, implicaria em [sic] fazer
violência à liberdade dos homens cristãos e à história não concluída da
Igreja na cultura (NIEBUHR, 1967, p.269).
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Contudo, Niebuhr prevê que há sim espaço para uma resposta final: a de caráter
individual. Cada crente, para ele, deve tirar suas conclusões através da fé, da consciência
e da razão.

Nenhuma percepção [...] nem a continuação da consideração dos
imperativos e valores que promanam de cristo e da cultura poderiam
livrar o indivíduo cristão do fardo, da necessidade, da culpa e da glória
de chegar a tais conclusões nas decisões presentes e na presente
obediência (NIEBUHR, 1967, p.270).

A escolha pessoal, entretanto, não deve eximir a ninguém da responsabilidade de
“dar atenção às maneiras pelas quais outros homens têm respondido e respondem a tal
questão” e o dever de “inquirir que arrazoado acompanhou suas escolhas livres, relativas
e individuais” (NIEBUHR, 1967, p.271).
Uma vez que as decisões que os cristãos tomam a respeito do problema Cristocultura também têm caráter pessoal e relativo, Niebuhr lista os quatro aspectos dessa
relatividade, a saber,

[...] conhecimento parcial, incompleto ou fragmentário do indivíduo; são
relativas segundo a medida de sua fé e de sua descrença; são relacionadas
com a posição histórica que ele ocupa e com os deveres de sua situação
na sociedade; e interessam-se pelos valores relativos das coisas (1967,
p.272).

O primeiro aspecto de relatividade na maneira como o cristão se relaciona com a
cultura não é, para Niebuhr, algo que deva ser muito elaborado por sua obviedade. Que o
conhecimento individual é limitado, circunstancial e fragmentário é algo que um tanto
quanto consensual, afinal de contas, em todas as áreas da vida, sejam elas a economia,
educação, política, etc, “nós fazemos o melhor que podemos” e “à base do que sabemos
sobre a natureza das coisas e sobre o processo da natureza” (NIEBUHR, 1967, p.272). E
o melhor a que se refere Niebuhr (1967, p.272) também é “sempre relativo ao
conhecimento social fragmentário e ao ainda mais fragmentário conhecimento pessoal”.
O segundo aspecto refere-se ao fato de que a fé humana é limitada e frágil. Cada
cristão encontrará “a montanha que não pode remover e o demônio que não pôde
exorcizar” (NIEBUHR, 1967, p.273). Os cristãos têm dúvidas e muitas vezes a fé se
apequena. Na verdade, não há registro de nenhum cristão “cuja fé governasse de tal forma
sua vida, que todo seu pensamento se submetesse a ela” (NIEBUHR, 1967, p.273).
Portanto, quando os cristãos oferecem uma resposta de fé ao problema Cristo-cultura,
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oferecem uma fé parcial e retalhada, de modo que “um pouco do Cristianismo possa fazerse presente em nossa resposta” (NIEBUHR, 1967, p.274).
O terceiro aspecto tem que ver com a presença inquestionável da relatividade
cultural e histórica que envolve as decisões humanas. Os cristãos entendem Cristo sempre
através de background e contexto social e cultural diferente dos crentes predecessores.
Por isso, esclarece Niebuhr, “devemos tomar nossas decisões e desenvolver nosso
arrazoar, e conseguir nossas experiências como homens particulares em tempos
particulares e com deveres particulares” (NIEBUHR, 1967, p.274).
Finalmente, o quarto aspecto relaciona-se com a relatividade de valores que se
deve levar em conta em qualquer processo decisório. Em última instância, as pessoas
atribuem valor relativo umas às outras, e também a ideias, objetos e processos naturais –
e é preciso considerar tudo isso na equação Cristo-cultura. Niebuhr explica que em
qualquer manifestação da cultura, “nós, homens relativos, com os nossos pontos de vista
relativos e relativas avaliações, tratamos com valores relativos; e assim tomamos nossas
decisões” (1967, p.275).
Diante desses quatro aspectos de relatividade na relação do cristão com a cultura,
Niebuhr (1967, p.276) acredita que há três possibilidades para o ser humano: (1) “podem
tornar-se niilistas e céticos consistentes, afirmando que nada há em que se possa confiar”;
(2) “podem se refugiar na autoridade de alguma posição relativa, afirmando que uma
igreja, ou uma filosofia, ou um valor, como da vida e do eu, seja um absoluto; (3) ou
podem aceitar as suas relatividades com fé no Absoluto infinito, a quem todas as suas
visões, todos os seus valores e todos os seus deveres relativos estão sujeitos”.
Após essa lista de possibilidades diante da iminência do relativismo, Niebuhr
defende a ideia de que é possível sustentar uma posição sobre o problema Cristo-cultura,
sem tomá-la como verdade absoluta. Niebuhr expõe, em seguida, um princípio
fundamental sobre a limitação das respostas para a relação entre cristianismo e a cultura:
“os homens em geral estavam certos no que afirmavam e errados no que negavam”
(NIEBUHR, 1967, p.276). Com essa frase, Niebuhr intenciona dizer que aquilo que se
nega, via de regra, é algo que paira fora da experiência e, que, portanto, nada se pode
dizer.
Preocupado com a acusação de relativismo, Niebuhr argumenta que ao cumprir os
deveres relativos de seu tempo, o cristão está longe de ser relativista e auto-afirmativo. E
ele apenas se torna relativista quando exige que aquilo que é certo em determinado
recorde de geografia, época e circunstâncias seja o certo absoluto.
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Outro fator determinante na relação Cristo e cultura na compreensão de Niebuhr
é o caráter existencial das escolhas do cristão. Além daquilo que é certo ou errado segundo
a época e as circunstâncias, é preciso levar em conta que o crente também decidirá como
responder ao problema Cristo-cultura refletindo também sobre o que é certo para ele em
sua individualidade e subjetividade.

Temos de decidir; temos de proceder da história e da especulação para a
ação. E, ao decidirmos, temos de agir à base daquilo que é verdadeiro
para nós, com a paixão da fé; em nossa decisão temos de ir além daquilo
que é inteligível, e, todavia, temos também de nos apegar a ele.
(NIEBUHR, 1967, p.281).

Contudo, Niebuhr esclarece que “nossas decisões são individuais, é certo, mas não
são individualistas – como se as tivéssemos tomado para nós mesmos, por nós mesmos e
em nós mesmos” (NIEBUHR, 1967, p.281). Niebuhr afirma isso com base em dois
argumentos: (1) as decisões cristãs não são individualistas porque o cristão jamais ignora
a responsabilidade do eu (self132) sobre os outros eus; e (2) as decisões cristãs não são
individualistas porque não podem ser tomadas em separado, isto é, toda decisão de
natureza individual se relaciona com alguma coletiva e vice-versa133.
Ainda sob o prisma da natureza existencial das decisões do crente em relação ao
problema Cristo-cultura, Niebuhr enfatiza a importância da significação do momento.
Apesar da reflexão sobre os tipos de decisão tomados por outros cristãos no decorrer da
história, o tempo presente exige também sua própria decisão. Por isso, afirma Niebuhr,
“chegamos a um ponto em que devemos deixar nossos estudos daquilo que Tomás de

132

Aqui Niebuhr critica o pensamento de Kierkegaard e sua noção do eu (self). Niebuhr afirma que as
decisões do cristão nunca são individualistas (no sentido kierkegaardiano) “porque o que está em questão
não é simples e primariamente nossa felicidade eterna”, uma vez que “o problema existencial, enunciado
em desespero ou em fé, não pode ser formulado simplesmente em termos de ‘eu’” (1967, p.281). Para
Niebuhr, a humanidade está envolvida, “e cada ‘eu’ vai se defrontar com o seu destino em nossa salvação
ou condenação” (1967, p.281).
133
Nieburh novamente se apropria do termo “self” para desenvolver seu argumento, acrescentando à
discussão o conceito do “Jesus histórico”. “Embora a voz da consciência não seja a voz da sociedade, ela
não é inteligível sem a ajuda medianeira de outros que a têm ouvido. Não é no debate interno e solitário,
mas no diálogo vivo do eu (self) com outros eus (selves) que chegamos ao ponto onde podemos tomar uma
decisão [...]. O Cristo que me fala sem autoridades e sem testemunhas não é um Cristo real; ele não é o
Jesus Cristo da história. Ele pode ser nada mais que a projeção daquilo que eu desejo ou de minha
compulsão. Por outro lado, o Cristo a respeito de quem ouço falar apenas através das testemunhas, mas
com quem nunca me encontro em minha história pessoal, nunca é Cristo para mim. Temos de tomar nossas
decisões individuais em nossa situação existencial, mas não as tomarmos individualmente como eus
(selves) solitários em confronto com um Cristo solitário” (NIEBUHR, 1967, p.283 e 284).
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Aquino e Lutero pensaram e decidiram [...] e devemos assumir nossa própria posição no
presente reconhecimento ou não de suas exigências quanto a nós” (1967, p.285).
Por fim, Niebuhr trata sobre o papel da liberdade no processo das respostas
propostas ao problema Cristo-cultura. No entanto, ele desenvolve a ideia de liberdade
dependente “dos valores e poderes que não temos escolhido, mas que estamos presos”,
dependente das escolhas que os outros fazem e que nos afetam, e dependente “de
consequências que escapam ao nosso poder” (NIEBUHR, 1967, p.288 e 289). Contudo,
a grande questão que Niebuhr (1967, p.289) apresenta nessa situação existencial de
liberdade dependente é o fato de, ao crente fazer suas escolhas, se o fará “com uma
incredulidade raciocinante ou com uma fé que arrazoa”.
A segunda opção é a que Niebuhr propõe: “que escolhamos e raciocinemos com
fé” (1967, p.290). Nosso autor entende que fé não é simplesmente lealdade, mas também
certeza e confiança de que “a causa não nos deixará em falta, e não permitirá que
fracassemos” (1967, p.291). Ele afirma que a fé “é um tronco de duas correntes – lealdade
e confiança” (NIEBUHR, 1967, p.292), sendo as duas correntes destinadas não somente
à causa, mas também às comunidades, ou seja, aos correligionários.
Dessa forma, Niebuhr conclui que na tarefa cristã de escolher, livremente e com
fé racional, qual é a resposta para a relação do cristão com a cultura, é preciso levar em
conta que nenhum líder, grupo religioso ou tempo histórico é a Igreja – mas que há uma
Igreja de fé. E, por isso, deve-se elaborar uma resposta ao problema Cristo-cultura “à luz
do fato de que o mundo da cultura – as realizações do homem – existe dentro do mundo
da graça”, que é o reino de Deus (NIEBUHR, 1967, p.294).
3.4. Conclusões e reflexões
Por conta de seu background teológico formativo e sua trajetória intelectual e
acervo bibliográfico, pode-se resumir a carreira acadêmica de Niebuhr como tendo sido
marcada por três características: (1) intercâmbio conceitual e metodológico entre a
teologia e a sociologia, e refere-se à habilidade de Niebuhr em costurar, em seus escritos,
o pensamento teológico e a abordagem sociológica de maneira sólida e convincente; (2)
ênfase nas facetas da relação do cristianismo com a sociedade, que consiste em uma
interminável preocupação com o impacto do cristianismo na cultura de sua época, fazendo
com que a ênfase do tipo igreja-sociedade se encontre na maior parte de seus escritos; e
(3) postura transformacionista em relação à cultura, de certa forma derivada das duas
anteriores, e fruto da apropriação que Niebuhr faz de Troeltsch e de temas de apelo social,

153
oriundos dos períodos de guerra, do movimento do Evangelho Social e de sua experiência
com o socialismo norte-americano.
Além disso, ficou claro que na fase formativa de Niebuhr quatro pensadores
marcaram profundamente suas ideias: Ernst Troeltsch, Paul Tillich, Karl Barth e Jonathan
Edwards. Seus insights e obras, aliados às profundas mudanças do Ocidente pós-primeira
guerra mundial, influenciaram o jovem e promissor Niebuhr e ecoaram, em maior ou
menor intensidade, em toda sua trajetória intelectual. Dente eles, porém, Troeltsch foi,
possivelmente o que teve maior repercussão sobre o pensamento de Niebuhr, e,
certamente, o que teve maior influência na confecção de Cristo e cultura.
Em relação aos antecedentes e contexto do clássico Cristo e cultura, pode-se
considerar que ele foi marcado basicamente por três aspectos majoritários:
(1) Cristo e cultura é uma tentativa de Niebuhr de compreender a relação igrejamundo por meio de enfoques teológicos e não somente com abordagens sociológicas e
históricas, como havia feito em seus livros anteriores, The social sources of
denominationalism e The kingdom of God, e como havia feito Troeltsch no clássico The
social teachings of the christian church. Por isso, Cristo e cultura é uma obra
essencialmente de viés teológico, embora una muito eficazmente em seu arcabouço
metodológico e argumentativo também a história e a sociologia;
(2) Com Cristo e cultura, Niebuhr pretendia suplementar e corrigir The social
teachings of the christian church de Troeltsch. Niebuhr intentava apresentar outra
resposta ao problema igreja-mundo e julgava que a resposta de seu mentor alemão não
dava conta dos problemas levantados pelo relativismo histórico.
(3) Cristo e cultura foi escrito para responder às críticas de líderes culturalistas
que acusavam o cristianismo de indiferença às questões civilizatórias e sociais, mostrando
que a religião cristã é complexa e multifacetada, e que em sua história e diversidade há
interações distintas entre fé e cultura. Além disso, Cristo e cultura também foi redigido
como crítica aos cristãos nacionalistas, que haviam tomado a civilização e a nação como
ídolos modernos, e os fundamentalistas, que eram objeto de crítica dos culturalistas – os
mesmos que, de certa forma, levaram Niebuhr a escrever Cristo e cultura a princípio.
Soma-se a isso o fato de que diversos autores mencionam a visão transformacionista que
Niebuhr advogava e que, por isso, a obra possuía uma agenda, para alguns sutil, para
outros explícita, de promover um cristianismo transformador da realidade social.
Após sua publicação, o clássico de Niebuhr alcançou grande repercussão e,
logicamente, foi submetido a duro escrutínio. Portanto, o próximo capítulo apresenta
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elementos para o estado da arte dos estudos em Cristo e cultura, com foco na lógica e no
modus operandi da tipologia niebuhriana, e contemplando também os elementos
teológicos que estruturam seu método. Além disso, é feita também uma breve discussão
sobre a aplicabilidade da tipologia em contextos e cenários distintos da publicação
original. O objetivo é dar suporte para a aplicação da tipologia de Niebuhr no estudo do
pensamento adventista sobre a televisão.
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CAPÍTULO 4
CRISTO E CULTURA, DE H. RICHARD NIEBUHR:
ESTADO DA ARTE E ANÁLISE DA TIPOLOGIA
Um dos propósitos deste trabalho é utilizar os elementos teológicos desenvolvidos
na construção da tipologia de Cristo e cultura para identificar no corpus de análise o
pensamento adventista a respeito da televisão. Com isso, este capítulo consiste em
apresentar algo do estado da arte do clássico niebuhriano e descrever e sistematizar a
lógica teológica na tipologia do nosso autor.
Em um primeiro momento, este capítulo apresenta a discussão da literatura
secundária na obra em questão a respeito do uso da terminologia “Cristo” e “cultura”, da
existência de argumento implícito na categorização e da questão da legitimidade, validade
e originalidade da tipologia (ver 2.1 “Cristo e cultura: elementos do estado da arte”). Com
isso, será possível constatar que, mesmo após o passar das décadas, a categorização
quíntupla de Niebuhr ainda é uma construção intelectualmente sofisticada e
metodologicamente bem executada e que, apesar das limitações que apresenta, ainda é
uma ferramenta de análise útil.
Em um segundo momento (veja seção 2.2, “A tipologia de Niebuhr e sua lógica e
modus operandi teológicos”), a partir das análises de Otatti (1982, 1988 e 2003) e Yeager
(2005), este capítulo sistematiza as questões teológicas desenvolvidas por Niebuhr em
cada um dos cinco tipos em Cristo e cultura. O objetivo é identificar todas as polaridades
teológicas que Niebuhr utiliza como critério para avaliar cada um dos tipos ideais, a fim
de reproduzir e adaptar – de maneira adaptada – esse critério na análise do corpus desta
tese.
4.1. Cristo e cultura: elementos para um estado da arte
Embora a quantidade de publicações e pesquisas que repercutem explícita ou
implicitamente a tipologia niebuhriana seja grande, foram três pesquisadores norteamericanos que polarizaram o debate mais recente sobre Cristo e cultura, ditando até hoje
a tônica de pesquisas a respeito do clássico niebuhriano: o teólogo e eticista John Howard
Yoder, falecido em 1997, o historiador George Marsden, e James Gustafson, teólogo,
eticista e ex-aluno de Niebuhr. Os três autores publicaram suas avaliações sobre a
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tipologia niebuhriana – com a diferença de seis anos entre a primeira publicação e a última
– em ocasiões comemorativas.
Yoder foi o primeiro deles com o lançamento do livro Autenthic transformation:
a new vision of Christ and Culture em 1996, como co-organizador da obra e autor do
capítulo “How H. Richard Niebuhr reasoned: a critique of Christ and culture”. Na época,
o livro de Yoder trazia consigo, pela primeira vez e com a autorização do filho de Niebuhr,
um esboço original do livro Cristo e cultura, escrito nove anos antes da publicação do
clássico e conhecido pela comunidade acadêmica da época somente através de meios não
oficiais (GATHJE, 2002). Aproveitando a ocasião, Yoder (1996) revisitou o clássico,
levantando rigorosas críticas à tipologia e teologia niebuhrianas. Em 1999, três anos
depois do livro de Yoder, em comemoração ao aniversário de 50 anos das palestras dadas
por Niebuhr no Austin Presbytherian Theological Seminary e que deram origem à Cristo
e Cultura, Marsden publicou o artigo “Christianity and cultures: transforming Niebuhr’s
categories”, no periódico do mesmo seminário. A partir de Yoder (1996), Marsden (1999)
assumiu um tom mais moderado e propôs alternativas às categorias niebuhrianas. Dois
anos depois, por ocasião do lançamento de uma edição de Cristo e cultura alusiva aos 50
anos da primeira publicação do clássico, Gustafson (2001) escreveu o prefácio da obra,
respondendo, principalmente, às argumentações e críticas de Yoder e Marsden.
O fértil período de 1996-2001, cercado de homenagens ao legado de Niebuhr,
trouxe consigo a possibilidade de, a partir da polarização entre Yoder, Marsden e
Gustafson134, estabelecer uma espécie de tipologia das recentes reações acadêmicas à
Cristo e cultura em três escolas ou posições, com seus respectivos expoentes e principais
representantes (GLANZER, 2003, p.1). As categorias/escolas são:
(a) Rejeição: comentaristas, cujo maior expoente é Yoder (1996), que rejeitam a
tipologia de Niebuhr e seus pressupostos, geralmente negando sua utilidade e

134

A ideia da tipologia das críticas à Niebuhr é de Glanzer (2003, p.1), mas, a partir dela, elegi um expoente
para cada uma das categorias, que são Yoder (1996), Marsden (1999) e Gustafson (2001). Apesar de muitos
autores, como Hauerwas e Millimon (1989), por exemplo, terem escrito sobre Cristo e Cultura antes de
Yoder e dos demais expoentes tipológicos escolhidos por mim, ainda assim permaneci decidido a manter
Yoder, Marsden e Gustafson como “líderes” das categorias 1) por conta da influência e repercussão de suas
ideias nos comentários posteriores sobre a obra niebuhriana: ver, por exemplo, Friesen (2000), Carter
(2006), Guenther (2005), Yeager (2003), Hynd (2008) e Gathje (2013); 2) por conta da importância dada a
eles por outros comentaristas de Niebuhr – ver, por exemplo, a referência feita por Shriver Jr (2009, p.77
e 78) ao comentar as principais obras da bibliografia niebuhriana e a já mencionada categorização de
Glanzer (2003, p.1); e 3) pelo fato de que, em boa parte do prefácio da edição comemorativa dos 50 anos
de Cristo e cultura, Gustafson se dirige a Marsden e a Yoder, evidenciando a relevância e impacto das
publicações dos referidos pesquisadores.
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aplicabilidade (SCRIVEN, 1988; HAUERWAS e WILLIMON, 1989; STASSEN, 1996;
KREIDER, 1997; CARSON, 2012);
(b) Aceitação: comentaristas, cujo maior expoente é Gustafson (2001), que
defendem a utilidade e aplicabilidade das categorias de Niebuhr, geralmente propondo
modificações pequenas e modestas (OTTATI, 1982 e 2003; SCHWANDT, 1990;
SHINN, 1994; MARTY, 2001; YEAGER, 2003; STACKHOUSE JR., 2008);
(c) Transformação: comentaristas, cujo maior expoente é Marsden (1999), que
propõem alterar e transformar a tipologia de Niebuhr, geralmente propondo suas próprias
categorias (FRIESEN, 2000 e 2003; WITTMER, 2001; GLANZER, 2003; TRIMIEW,
2003; ALBEE, 2005; GUENTHER, 2005; CARTER, 2006; HYND, 2008; BURGUESS,
2011; SPICKARD, 2012; GATHJE, 2013).
Por sua vez, seja qual for a corrente de reações e comentários a Niebuhr os
argumentos, críticas e análises do livro sempre em giram em torno de três grandes
focos135: (1) comentários a respeito do uso de definições e terminologias por Niebuhr; (2)
comentários a respeito do propósito e argumento de Niebuhr em Cristo e cultura; (3)
comentários a respeito da legitimidade e precisão da tipologia criada por Niebuhr.
A presente seção será dividida de forma a abordar a discussão – e colaborações e
acréscimos pontuais do autor desta tese – diante da categorização dos tipos de críticas
feitas à Cristo e cultura, como descritas acima.
4.1.1. O problema da terminologia
A compreensão de “Cristo” e de “cultura” apresentada por Niebuhr em seu livro,
como acontece com todo tipo de delimitação conceitual, foi alvo de diversas críticas. O
argumento mais frequentemente citado é a imprecisão de Niebuhr ao definir “Cristo” e
“cultura”. Qual Cristo é apresentado por Niebuhr? O do Novo Testamento? O Jesus
histórico? O Cristo dos liberais ou dos conservadores, dos protestantes ou dos católicos?
Além desses questionamentos, Niebuhr também é criticado por fugir ao debate do termo
cultura136, e por adotar uma definição ampla e inclusiva demais (CARSON, 2012, p. 22).

Categorização adaptada da estrutura e sequência propostas por Friesen (2003, p.145): “uma avaliação
crítica da tipologia de H. Richard Niebuhr em seu clássico Cristo e cultura, requer que consideremos três
questões aparentadas: a conceitualização do problema de Cristo e cultura, o sistema de classificação que
Niebuhr desenvolve, e o próprio argumento normativo de Niebuhr implícito em Cristo e cultura”. Além
dele, Spickard (2012), p. 23 chega a conclusões semelhantes.
136
Niebuhr (1967, p. 51) escreve ao início de sua seção “Por uma definição de cultura”: “A definição dada
ao termo por um teólogo deve ser, num caso desta natureza, a definição de um leigo, de vez que ele não
pode ter a pretensão de entrar nas questões levantada por antropologistas [sic] tradicionais”.
135

158
Além da questão da imprecisão, destacam-se: as análises contundentes de Yoder
(1996), Friesen (2000 e 2003) e Carson (2012), que denunciam o edifício teológicofilosófico sobre o qual foram erigidos os termos em questão; a crítica moderada e
reconciliadora de Marsden (1999), que, mesmo endossando alguns pontos levantados
pelo grupo anterior, busca resgatar a validade da nomenclatura niebuhriana; e a defesa
acalorada de Gustafson (2001), que responde nominalmente a Yoder e a Marsden,
desconstruindo as críticas e enaltecendo a relevância e coerência do pensamento de
Niebuhr.
Para Yoder (1996), Friesen (2000 e 2003), Carson (2012) e até mesmo Marsden
(1999), o grande problema do uso dos termos “Cristo” e “cultura” por Niebuhr é seu
pressuposto dualista e dicotômico. Marsden (1999) e Friesen (2000) afirmam que sua
definição de “Cristo” e “cultura” sofre de um dualismo de tradição kantiana137, criando
um “golfo entre as verdades transcendentes da fé, assim como o ‘Cristo’ ideal, e a cultura
historicamente condicionada, e que molda tudo o mais” (MARSDEN, 1999, p.6). O
mesmo ocorre com o conceito de cultura: ao tratar cultura como uma entidade monolítica
e separada completamente de Cristo, Niebuhr configurou uma dicotomia138 entre Cristo
e cultura (FRIESEN, 2000, p.52). Para Friesen (2000, p.53), o Cristo de Niebuhr não é
aquele do contexto judaico-palestino do primeiro século, mas sim aquele da mudança
paradigmática da mentalidade historicista hebraica para a metafísica neoplatônica, que
seria majoritária no contexto pós-Constantino139.
A implicação é óbvia: Niebuhr parece ter criado um Cristo ideal, acima da
condicionalidade e da materialidade da cultura. Dessa forma, considerar um Cristo etéreo
acima da cultura e nomear como cultura tudo aquilo que não é Cristo é bastante
questionável – e é exatamente isso que os críticos de Niebuhr já mencionados acusam-no
de fazer. É por conta dessa construção dualista que Yoder questiona a cristologia140 de
Cristo e cultura, contrastando a visão que Niebuhr possui de Jesus com a do mainstream
cristão:
“O dualismo neo-kantiano do ‘numinoso’ e do ‘fenomenal’ (que Niebuhr herdou de Troeltsch) provê a
avaliação filosófica ou a estrutura conceitual para definir a questão” (FRIESEN, 2003, p.147).
138
Outro pensador que acusa Niebuhr de dicotomizar cristianismo e cultura é McIntire (2006, p. 85), que
escreve: “O livro Cristo e cultura, de H. Richard Niebuhr [...] tem impedido por décadas que muitos
historiadores e pensadores a religião de olhar além das dicotomias ao tentar entender história e religião”.
139
Friesen (2000, p.41) acredita que o cristianismo, de origem hebraica e perspectiva historicista, por assim
dizer, migrou para uma leitura mais metafísica e etérea das Escrituras. Essa migração se deu pela influência
neo-platônica nos séculos dois e três depois de Cristo, culminando na síntese entre igreja e Estado no
terceiro e quarto século, no que ele chama de Era Constantiniana.
140
Outras visões a respeito da cristologia de Niebuhr podem ser encontradas em Wittmer (2000, p. 130169), Kliever (1970) e Sherry (2003).
137
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Em nenhum lugar em Cristo e cultura fica claro que sua compreensão
do significado de Jesus possa ser menos que completamente aceitável
ao grande corpo de pensadores cristãos. Ainda assim se nós recuarmos
em perspectiva e compararmos seu retrato de Jesus com retratos
desenhados por outros pensadores cristãos é impressionante sua
singularidade. A tradição cristã predominante tem dito a respeito de
Jesus a) que ele foi o Filho de Deus encarnado, seu ensino foi
autoritativo e sua pessoa, única; e b) que sua morte é a expiação do
pecado humano, seguida do fato de que sua ressurreição é a garantia de
um novo e vívido poder na experiência humana. Niebuhr não nomeia
ou rejeita nenhum desses temas [...]. Ainda assim eles estão
notadamente ausentes de sua descrição. E as implicações que se
seguiriam [...] são muitas, por isso sua ausência é significante (YODER,
1996, p.59).

Em relação à definição niebuhriana de cultura, para seus críticos o problema da
dicotomia persiste. Para Friesen (2000, p.57), Niebuhr considerou “cultura” como um
todo monolítico – algo do qual podemos discordar ou concordar – e, com isso, fazendo
dela algo menos fluido, dinâmico e complexo do que ela realmente é. Em outras palavras,
a definição de cultura por Niebuhr abarca “ideias” e “crenças”, bem
como costumes, organização social, artefatos herdados e coisas do tipo.
Em primeira análise, se a cultura abarca ideias, crenças, valores,
costumes e todo o restante, é difícil ver como ela pode evitar de abarcar
o cristianismo – em cujo caso fica de novo difícil ver como é possível
analisar a relação entre Cristo e cultura quando, com essa definição,
Cristo parece abarcado pela cultura. […] É palpável a imprecisão da
terminologia de “cultura” (CARSON, 2012, p.22).

No entanto, apesar dessa dicotomia imprecisa e incoerente, Marsden explica mais
detalhadamente o que Niebuhr pretendia. Ele comenta que não era objetivo de Niebuhr
criar um Cristo “culturalmente desencarnado em oposição à cultura” (MARSDEN, 1999,
p.7). Mas por que Niebuhr insistiu no termo “Cristo” e não optou pelo uso das palavras
“igreja”, “cristandade” ou “cristianismo”? Para Marsden a resposta está na potencial máaplicação dos outros termos e na impossibilidade de se estudá-los com um viés menos
comprometido.
Se alguém fala sobre “a igreja” ou “cristianismo”, esse alguém está
falando de pessoas, entidades, ou tradições que são obviamente
comprometidas com suas culturas que seria difícil até mesmo declarar
o problema. O termo “Cristo”, por outro lado, torna claro que o
problema que ele está lidando são os ensinos do cristianismo,
especialmente com respeito ao que vários grupos quiseram dizer com
“seguindo a Cristo”. Pela mesma razão, eu penso, ele lida
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primeiramente com influentes líderes cristãos, em vez de denominações
ou movimentos históricos. Ele quer chegar ao problema de como a fé
cristã deveria relacionar-se à cultura dominante que a cerca e apontar
vários tipos de maneiras com que pensadores influentes se dirigiram ao
problema. Certamente ele reconhece que a visão desses pensadores
eram elas mesmas historicamente condicionadas (1999, p. 7).

No que se refere ao termo “cultura” e sua possível descrição monolítica, Gustafson
(2001, p. xxii) dá uma resposta irônica aos críticos afirmando que “não é novidade para
Niebuhr, um estudante do trabalho de Troeltsch, que o cristianismo em si, e qualquer
compreensão sobre ele, é um produto cultural”. Marsden também ameniza o tom das
avaliações de Yoder (1996), Friesen (2000 e 2003) e Carson (2012) ao explicar que

na maior parte do tempo Niebuhr não estava pensando sobre coisas
como linguagem, agricultura, ou hospitais, e seus exemplos tem que ver
apenas com duas áreas da cultura em geral acerca das quais os cristãos
têm posicionamentos característicos. O primeiro deles refere-se à
instrução formal, razão secular, e as artes. O segundo refere-se as
estruturas culturais dominantes representadas pelo governo, negócios,
e os valores e ideologias populares que os subjazem. Deveria ser óbvio,
todavia, que quando descrevemos vários grupos cristãos como tendo
atitudes típicas acerca desses tópicos, não estamos dizendo que eles
possuem posturas monolíticas. Quase todos os grupos cristãos aceitam
algum tipo de instrução formal, e se valem de algum tipo de arte, mesmo
se eles rejeitam de maneira peculiar suas versões culturais. Além disso,
atitudes em relação ao governo ou aos negócios ou às ideologias
culturais nas quais eles são baseados irão variar grandemente
dependendo da cultura particular de que estamos falando (1999, p.9).

Marsden (1999, p. 9) ainda esclarece que apesar de Niebuhr ter usado o termo
“cultura” de uma forma aparentemente simplória e monolítica, o melhor caminho não é
“jogar fora suas categorias”, mas “usar o termo ‘cultura’ de forma mais específica e
diferenciada”. Para ele, “sempre precisamos perguntar de que cultura ou subcultura
estamos falando e então qual aspecto específico da cultura é nosso problema em questão”
(MARSDEN, 1999, p. 9).
Diferentemente de Marsden, Yoder e outros, Yeager (2005, p. 473) afirma que
avaliar o clássico niebuhriano de valer-se de um conceito monolítico e retrógado de
cultura é “interpretar mal seu argumento”. Yeager pontua que em vários trechos 141 de

Um deles, muito claro, é: “[...] na existência humana não conhecemos uma natureza à parte da cultura.
De qualquer forma não podemos nos escapar mais prontamente da cultura do que da natureza, pois ‘o
homem da natureza, o Naturmensch, não existe, e ‘nenhum homem jamais olha para o mundo com priscos
olhos’” (NIEBUHR, 1967, p. 61).
141
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Cristo e cultura é possível perceber que Niebuhr tinha uma ideia mais elaborada e menos
simplória de cultura.

O ponto de Niebuhr é simples em um único sentido: como criaturas
carnais e temporais, nós necessariamente pertencemos a, e pensamos e
agimos em, um condicionado retrato de um ‘mundo’ social e alguma
organização de abrigo e mantimentos, de redes de parentesco e outras
coletividades sociais, de instituições de governo, de desafios
econômicos, de práticas sociais para nutrir a juventude, cuidado com os
doentes, e despedidas dos mortos. Ele é completamente consciente de
quão diversificadamente a sociedade tem organizado essas coisas, e eu
permaneço perplexa com quanto a noção de que ele trata a cultura
monoliticamente tem ganhado tal crédito na literatura secundária
(YEAGER, 2005, p. 473).

Para Yeager (2005, p. 471), a maneira mais coerente de compreender a escolha e
o uso terminológico de Niebuhr é levando em consideração a influência – por exemplo e
por contraste – de Klausner (1926). A obra de Klausner, citada quatro vezes por Niebuhr
no início do primeiro capítulo de Cristo e cultura, estabelece uma dicotomia entre Jesus
e a civilização judaica, tratando-os como dois universos distintos e separados (YEAGER,
2005, p. 471). Niebuhr (1967, p. 23 e 24) cita Klausner para introduzir sua própria
descrição do que seria o “problema duradouro”, isto é, a questão Cristo-cultura, mas não
se limita a permanecer com a visão “ou um ou outro” desse autor. Niebuhr (1967, p. 23)
introduziu uma rede muito mais complexa de relacionamentos entre a fé em Jesus e as
instituições sociais e culturais de todas as épocas e, por isso não acredita que Jesus tenha
“abstraído religião e ética do resto da vida social”, que é como ele parafraseia142 Klausner.
Pelo contrário, ele entende que existe mais de uma relação entre esses os elementos Cristo
e cultura que não apenas a opção monolítica ou idealista.
Na verdade, o que Yeager (2005) critica é o fato de que grande parte dos
comentaristas de Niebuhr, a exemplo dos que foram citados nesta seção da tese, não
compreendem adequadamente como a terminologia de Niebuhr se relaciona com sua
proposta tipológica. O problema duradouro ao qual Niebuhr se refere é a complexidade e
indefinição entre a lealdade a Cristo ou às vozes da cultura, e não a relação de um para
com o outro. É por isso que o problema niebuhriano é o problema Cristo-cultura e não o
problema Cristo ou cultura. Apesar de dizer que a terminologia de Niebuhr é imprecisa,
Carson (2012, p. 22) é um dos poucos, juntamente com Yeager, que compreende que
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Quem desenvolve essa ideia é Yeager (2005, p. 471).
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Niebuhr não está falando tanto da relação entre Cristo e cultura, mas
sim de duas fontes de autoridade enquanto competem entre si dentro da
cultura, a saber, Cristo [...] e todas as demais fontes de autoridades
despojadas de Cristo143. Se não reconhecermos que as polaridades que
Niebuhr estabelece estão nesses moldes, o restante de sua análise
refinada se torna simplesmente incoerente.

Para além da constatação de Carson, pode-se dizer que as polaridades Cristo e
cultura não podem ser entendidas como polaridades lato sensu – e cabe ressaltar aqui que
a única vez que Niebuhr se refere ao problema duradouro como “polaridade” o sentido é
de tensão144. Em Niebuhr “Cristo” e “cultura” não são polos ou extremos opostos e
separados. Em vez disso, são manifestações complexas de um único “polo”: o problema
Cristo-cultura. Uma compreensão equivocada de polaridade pode levar um leitor de
Niebuhr a considerar que os polos “Cristo” e “cultura” são extremos de uma régua, e que
os cinco tipos que ele construiu devem ser analisados no espectro dessa régua imaginária:
um tipo estando mais próximo do extremo “Cristo” e outro do extremo “cultura”,
ocupando os outros três uma posição mediana. Mas a realidade é que a tipologia de
Niebuhr não permite esse retrato. As categorias de Niebuhr não foram construídas com
base no quão próximas ou distantes elas estão do elemento “Cristo” ou do elemento
“cultura”, mas, admitindo a presença de ambas, a tipologia niebuhriana pretende
identificar qual é a relação145 entre os dois elementos – separação, assimilação, tensão146,
etc. – dentro do contexto de conflito de autoridades descrita por Carson (2012, p. 22).
Para o autor desta tese, a partir de Yeager (2003 e 2005), Carson (2012) e Marsden
(1999), há evidências suficientes para compreender que a nomenclatura utilizada por
Niebuhr é em geral mal compreendida na literatura secundária. Além disso, as críticas de
que Niebuhr apresenta uma compreensão monolítica e simplista de cultura, ignoram,
como já mencionado, diversos trechos de seu livro no qual fica explícita uma
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Aqui cabe uma ressalva: ao falar de todas as autoridades despojadas de Cristo o autor dá a entender que
se esquece, intencionalmente ou não, de que o relato bíblico traz personagens, como Ciro, que embora não
sendo judeu, foi “eleito” para soerguer a nação judaica.
144
“Na polaridade e tensão de Cristo e cultura, a vida deve ser vivida precária e pecaminosamente, na
esperança de uma justificação que paira além da história” (NIEBUHR, 1967, p. 65, grifo meu). Essa frase
tem como contexto a descrição que Niebuhr faz do tipo dualista, isto é, Cristo e a cultura em paradoxo.
145
Ward (2005, p. 21) descreve de forma interessante essa relação entre Cristo e cultura no trabalho de
Niebuhr: “Duas posições são esboçadas, A e B, e então a questão se levanta como as diversas relações entre
elas: A~B é incomensurável [Cristo contra a cultura]; A=B [Cristo da cultura]; A/B [Cristo acima da
cultura]; A e B estão em tensão dialética [Cristo e a cultura em paradoxo]; A+B=C [Cristo, transformador
da cultura]”.
146
Um bom exemplo desses elementos está em Spickard (2012).
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compreensão não-ingênua do conceito de cultura – embora limitada pelo estado da arte
da época.
Niebuhr recusa-se a definir ‘cultura’ de uma forma a posicioná-la contra
a ‘religião’ ou às igrejas. A fé, práticas e ensinos religiosos, como
organizações e instituições, são facetas de um ambiente social
identificável; ele diz explicitamente que a religião não está excluída,
separada, e nem transcende a matriz social de ser e conhecer
(YEAGER, 2005, p. 473).

Apesar da aparente ingenuidade das terminologias de Niebuhr, o autor de Cristo
e cultura tinha consciência das limitações das suas categorias binárias 147. E por mais
contundentes que sejam os apontamentos e avaliações de Yoder (1996), Friesen (2000 e
2003) e mesmo Carter (2006) – e dos críticos que reproduzem as ponderações da citada
trinca –, é possível continuar tomando a tipologia niebuhriana como ponto-de-partida para
o estudo das relações igreja-mundo ou cristianismo-sociedade, reconhecendo sua
utilidade metodológica e contribuição conceitual. Obviamente, será preciso adotar
significados mais específicos e delimitados para os termos, mas certamente “isso pode
ser feito” (MARSDEN, 1999, p.9). Marsden propõe o uso do termo “cristianismo e
culturas” como lente para compreender “Cristo” e “cultura”, enquanto Carson (2012,
p.22), como já explicado anteriormente, elabora que Niebuhr estava contrapondo Cristo
como fonte de autoridade com as fontes de autoridade despojadas de Cristo. O próprio
Niebuhr (1967, p.54) faz equivaler o termo “cultura” a “civilização” e a “mundo”, no
sentido de, respectivamente, projeto civilizatório ocidental, e realidade social como
compreendida no contexto do Novo Testamento.
As adaptações e equivalências acima mencionadas ampliam as possibilidades
metodológicas e terminológicas de Niebuhr, permitindo aplicar sua tipologia com a
precisão e a flexibilidade que forem necessárias. No final das contas, como admite
Marsden (1999, p.9), a verdadeira questão acaba girando em torno das seguintes
indagações: os leitores de Niebuhr irão usar as limitações terminológicas de Cristo e
cultura como escusa para comprometer e rejeitar toda a sua análise ou irão “querer
corrigir a falha para melhor se valer da análise de Niebuhr”?
147

Niebuhr não acreditava que era possível separar cultura de religião, nem mesmo que a cultura é anticristã
por natureza. Para ele, estava claro de que “na existência humana não conhecemos uma natureza à parte da
cultura” (NIEBUHR, 1967, p. 61), por isso não podemos fugir dela, já que “cultura e existência social
caminham juntas” (Ibid., p. 55). Por esse motivo, ele apontou que as grandes fraquezas do tipo “Cristo
contra a cultura” eram a falha em reconhecer que é impossível ser “um cristão sem referência à cultura”
(Ibid., p. 96) e a insistência em “falar como se estivessem separados do mundo” (Ibid., p. 100).
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4.1.2. O problema do argumento implícito
Com exceção de Richard Niebuhr148, filho do nosso autor, e, de certa forma,
Marsden (1999, p.14), é praticamente um consenso entre os comentaristas e biógrafos de
Niebuhr que dos cincos tipos de Cristo e cultura o quinto e último tipo, “Cristo,
transformador da cultura”, é o preferido pelo teólogo americano. Entre eles destacam-se:
Frei (1965, p.65), Godsey (1970, p.62), Ottati (1982, p.121 e 2003, p.128), Hauerwas e
Willimon (1989, p.39), Braaten e Jenson (1995, p.335), Stassen (1996, p.137 e 138),
Yoder (1996, p.41 e 42), Scriven (1998, p.20), Long (2001, p.82), Guenther (2005, p.219),
Armstrong (2006, p.115), Carter (2006, p.52) e Shriver Jr. (2009, p. 48).
A primeira justificativa para essa hipótese é fruto de identificação da teologia
transformacionista presente em trabalhos anteriores de Niebuhr, como visto na seção 3.1.
Seguindo essa lógica, Cristo e cultura é a contraparte de The church against the world, e
um complemento à visão de igreja e mundo em The kingdom of God in America, “The
christian evangel and the social culture” e “The responsibility of the church for society”.
Já a segunda justificativa para a tese de que o tipo transformacionista é o preferido
por Niebuhr é mais objetiva e óbvia: o único dos tipos de Cristo e cultura que não recebe
críticas ou avaliações de suas fraquezas é “Cristo, transformador da cultura”. Como visto
na seção 3.3.3, o clássico niebuhriano segue de maneira um tanto quanto fiel e estável
uma sequência ao descrever os cinco tipos, passando pelas referências bíblicas e pelas
personalidades representantes até chegar aos pontos fortes e fracos da mesma. No tipo
conversionista o tópico “fraquezas” inexiste, e dessa forma uma avaliação parcial é
oferecida. A quebra da estrutura e da sequência com as quais Niebuhr construiu as
categorias é tão perceptível que Ottati assevera que mesmo desconsiderando “a inclinação
transformacionista de seus primeiros trabalhos, um exame de Cristo e cultura indica que
Niebuhr prefere o padrão conversionista” (1982, p.121).
Diante dessas evidências, a presente tese enxerga o tipo Cristo-transformando- acultura não somente como o predileto entre os cinco, mas também como a resposta ao
problema Cristo-cultura mais coerente com a trajetória intelectual e com o pensamento
teológico de Niebuhr. Entretanto, para além da praticamente consensual ideia da
predileção de Niebuhr pela categoria conversionista, existe uma tese ainda mais polêmica
148

Yeager (2003, p. 104) afirma que Richard Niebuhr era cético em relação à tese de que seu pai preferia
o tipo conversionista ou transformacionista, e comenta que o fato de que “alguém tão intimamente familiar
com os comprometimentos teológicos de H. Richard Niebuhr seja tão desconfiado acerca de algo que todos
consideram garantido, sugere que nesse ponto faria muito bem se examinássemos o texto e as origens do
consenso crítico um pouco mais meticulosamente” (YEAGER, 2003, p.104).

165
e contundente: a de que o livro Cristo e cultura “é tão ferozmente enviesado que suas
categorias apenas podem ser usadas para recomendar a posição transformacionista”
(OTTATI, 2003, p.128). Dentre os promotores dessa crítica destacam-se Yoder (1996),
Stassen (1996a, 1996b e 2003), Carter (2006), Wittmer (2001) e Hauerwas e Millimon
(1989, p. 40), tendo o último deles dito que Niebuhr configurou sua tipologia de forma
que “a abordagem transformacionista fosse vista como a mais valiosa”.
A primeira justificativa, baseada em percepção popular e senso comum, tem que
ver com o impacto causado pelo livro em seus leitores. Curiosamente, “mais do que
apenas alguns pesquisadores notaram como a vasta maioria de leitores alinhavam-se a si
mesmos com o quinto modelo” (GUENTHER, 2003, p. 219), sendo uma possível causa
camuflada a agenda conversionista em Cristo e cultura.
A segunda justificativa foi formulada por Stassen (1996a). Para o crítico (1996a,
p. 137), o “mistério” que envolvia o real propósito do livro de Niebuhr – se ele apenas
descreveu cinco tipos do problema Cristo-cultura ou se, na verdade, estava “advogando
um deles” – pode ser resolvido por meio da compreensão do conceito de “soberania de
Deus”, o qual Niebuhr estaria promovendo por influência da vida e obra de Jonathan
Edwards. Para Stassen (1996a, p. 129), Niebuhr já estava, desde seu primeiro livro, The
Social Sources of Denominationalism, à procura de um cristianismo que não se
conformasse com o mundo, mas o transformasse. Foi, todavia, após a experiência da torre
ou a reconversão de Niebuhr à tradição reformada centrada em Deus e à adesão de
Niebuhr às ideias da soberania de Deus, como visto na seção 3.1.3, que a abordagem
transformacionista se fez presente em suas produções bibliográficas. Segundo Stassen
(1996a, p. 131), a promoção da ideia de soberania de Deus em Niebuhr incluía três temas:

(1) a realidade do governo de Deus sobre tudo e todos, incluindo o
amargo e o trágico; (2) a independência do Deus vivo de valores
subjetivos e instituições humanas; (3) a manifestação redentora de Deus
em Cristo, em nossa história.

Essas dimensões da soberania de Deus compõem justamente a estrutura central de
The Kingdom of God in America, e também são essenciais para compreender a relação
entre “Cristo” e “cultura”, de forma que Stassen (1996a, p. 137) afirma que a experiência
da torre de Niebuhr, seu estudo transformacionista em The Kingdom of God in America,
e sua perspectiva tripartite da soberania de Deus formam a base de teologia ética. Dessa
forma, Stassen (1996a, p. 137 e 13) garante que “quando nós nos dirigimos a Cristo e
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cultura com essa compreensão tripartite da soberania de Deus em mente” pode-se ver que
Niebuhr está “claramente advogando” a postura transformacionista, de forma que ele
avalia e mensura os cinco tipos de acordo com “quão bem eles expressam as três
dimensões da soberania de Deus”.
Quem concorda149 com a tese de Stassen sobre o papel estruturante da ideia de
soberania de Deus é Wittmer (2001, p. 227), que afirma que o capítulo “Cristo,
transformador da cultura” é uma síntese de todo o sistema teológico de Niebuhr.
“Cristo, o transformador da cultura” encapsula o coração da teologia de
Niebuhr – a redentora soberania de Deus e a resposta humana de radical
monoteísmo. O termo “cultura” nessa frase denota a preferência de
Niebuhr pelo evangelho social. Ele acredita que o evangelho precisa
auxiliar toda a sociedade, não apenas os indivíduos. Mas, a despeito do
que outro evangelho social advoga, Niebuhr baseia o evangelho em
Deus.

Já Carter (2006, p. 56) identifica que a agenda pró-transformacionismo de Niebuhr
em Cristo e cultura não está centrada no conceito de soberania de Deus, mas na noção de
cristandade. E com cristandade, Carter (2006, p. 14) quer dizer “o conceito de uma
civilização ocidental tendo um braço religioso (a igreja) e um braço secular (governo
civil), ambos unidos em sua fidelidade à fé cristã”: a essência da ideia de cristandade é
que a civilização ocidental é cristã. Logo, para Carter (2006, p. 56), o livro de Niebuhr é
um produto e uma apologia à cristandade. Mas não somente isso, como Carter (2006,
p.25), assim como Scriven (1988, p. 44), McCledon Jr. (1988, p. 9) e Friesen (2000, p.
62), formulam que o clássico niebuhriano é também um ataque à postura Cristo-contraa-cultura, e que fez diversos leitores cristãos – menonitas, batistas, e outros –
envergonhados de sua herança separatista da cultura.
A respeito da acusação de que Cristo e cultura é um argumento contra o tipo
radical ou exclusivista, Yeager (2003, p.130) comenta que, geralmente, essa crítica é feita
não sobre a estrutura do trabalho como um todo, mas apenas se configura uma proteção
ao tipo em questão. Dessa forma, os críticos cometem o mesmo equívoco de que acusam
Niebuhr: construírem um argumento para favorecer ou proteger um dos tipos. Sendo
assim, Yeager (2003, p. 130) comenta que Niebuhr adotou uma postura coerente e
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Reid (1985, p. 280) também se aproxima de Stassen ao afirmar que as convicções teológicas de Niebuhr
passam pelo conceito de soberania de Deus.
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legítima com sua proposta ao descrever o tipo Cristo-contra-a-cultura como inadequado,
uma vez que ele tinha elementos teológicos como régua para cada um dos tipos.
É importante relembrar também que, como visto na seção 3.2, era preocupação de
Niebuhr lidar não somente com o fundamentalismo cristão da época, mas também
responder à popularização do liberalismo. Nesse sentido, não somente a postura Cristocontra-a-cultura é tratada com mais severidade, mas também o tipo Cristo-da-cultura
recebe um escrutínio mais exigente. O próprio Niebuhr (1967, p. 240) parece falar de si
mesmo quando escreve que a luta dos conversionistas é “contra o anticulturalismo do
Cristianismo exclusivista, e contra o ‘acomodatismo’ dos cristãos culturais”. Mas a lógica
contrária também pode ser verdadeira: não somente o tipo conversionista é tratado de
forma mais gentil, ainda que seja o único a não ter suas fraquezas apontadas, mas os
outros tipos da igreja do centro também recebem um tratamento mais ameno, com
Niebuhr posicionando-se a favor dos tipos moderados como um todo:
Nós não podemos dizer “ou Cristo ou cultura”, porque nós tratamos
com Deus em ambos os casos. Nós devemos dizer “tanto Deus quanto
a cultura”, com inteira compreensão da natureza dual de nossa lei, nosso
fim e nossa situação (NIEBUHR, 1967, p. 148).

Agora focando não na crítica anti-Cristo-contra-a-cultura, mas na acusação mais
geral de que o livro é um argumento pró-conversionismo, Yeager (2003, p.128) propõe
um teste para saber se essa acusação tem embasamento ou não. Para ela, o teste consiste
em conseguir simular ou imaginar o livro Cristo e cultura sendo escrito de uma
perspectiva não transformacionista – assumindo uma abordagem “contra a cultura”, por
exemplo. A lógica de Yeager (2003, p. 128) é que se o livro puder ser escrito sob outra
perspectiva mantendo-se os elementos teológicos que configuram o tipo ideal, a saber,
razão e revelação, Deus e o mundo, pecado e bondade, lei e evangelho, então isso quer
dizer que “suas categorias primárias podem ser usadas para interpretar teologias morais a
partir de outro ponto de vista, então isso pode ser considerado contra o viés feroz”.
Obviamente, Yeager realiza tal teste em seu artigo, afirmando que é possível sim
caminhar de forma legítima pela tipologia de Niebuhr sob outro ponto-de-vista que não o
conversionista150.
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Essa simulação, que na lógica de Yeager fortalece a tipologia de Niebuhr, pode ser encontrada também
em Marshall (1991, p. 1 e 2).
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Além disso, Yeager (2003, p. 114) afirma que, no final das contas, acusar Niebuhr
de ter construído a tipologia como um argumento que consistia em privilegiar o tipo
conversionista é descontruir de forma errada a ferramenta tipológica – mais do que isso,
é não compreender devidamente o que é um tipo ideal e o que ele se propõe a fazer (que
será visto com mais detalhes na próxima seção).
Para o autor desta tese, as evidências a favor de identificar o tipo conversionista
como o preferido de Niebuhr são muitas e suficientes para admitir essa realidade. Além
dos argumentos já apresentados, é possível agregar outro de caráter narrativo, tomando
em conta a maneira como o livro foi estruturado e divido. Quando se constata no clássico
que, a partir do segundo tipo, cada categoria é descrita em contraste com as anteriores, é
possível ver um “crescendo” na tipologia de Niebuhr que, quando descoberto, permite
duas leituras.
A primeira leitura: assumindo o pressuposto que uma categoria é mais bem
compreendida e iluminada quando contrastada com a outra, e assumindo que, quando
maior a quantidade de comparações, maior a necessidade de coerência para se defender
delas, em termos estilísticos e de estrutura narrativa o tipo Cristo-transformador-dacultura figura como o tipo com mais força argumentativa. Seguindo essa lógica, é apenas
no último tipo do livro, o conversionista, que Niebuhr elabora uma comparação dos cinco
tipos de uma só vez. Enquanto o tipo radical e o cultural foram contrastados e expostos,
respectivamente, quatro e três vezes, o tipo conversionista não é precedido por nenhuma
outra opção, aumentando a percepção de que ele é a resposta mais coerente e equilibrada.
A segunda leitura: assumindo que a primeira leitura é verdadeira, pode-se considerar que,
novamente, em termos estilísticos e de estrutura narrativa, cada tipo apresentado possui
maior coerência e força argumentativa, de forma que a resposta radical ao problema
Cristo-cultura tende a ser a mais rasa, seguida da cultural, da sinteticista e da dualista, até
o “crescendo” alcançar seu clímax no último tipo da obra: a conversionista. Ao decidir
apresentar cada tipo isoladamente, é como se Niebuhr tivesse escolhido construir um
edifício narrativo no qual cada tipo oferece uma resposta melhor do que o anterior. Esta
segunda leitura faz ainda mais sentido quando se tem a informação de que Niebuhr
planejava encerrar Cristo e cultura com o tipo conversionista (YEAGER, 2003, p. 104).
Inicialmente151, o encerramento se daria com a apresentação do último tipo, o
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Ao se visualizar o panfleto das palestras de Niebuhr no Austin Theological Seminary, proferidas de 31
de janeiro a 4 de fevereiro de 1999, e que deram origem ao livro, como se viu na seção 3.2, constata-se que
a série de palestras se encerrou com a apresentação do tipo “Cristo, transformador da cultura” – na época o
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conversionista; mas Niebuhr acabou escrevendo o “Pós-escrito não-científico e
conclusivo” por conta da ordem de um parecerista da editora – o que sugere resistência
da parte de Niebuhr (YEAGER, 2003, p. 104).
Contudo, para nós, essa constatação de ordem narrativa, embora evidencie a
preferência de Niebuhr por um dos tipos, não desqualifica seu trabalho, e tampouco o uso
e a aplicação da tipologia de Niebuhr em estudos posteriores. As razões para essa
conclusão serão apresentadas de maneira mais aprofundada na seção seguinte, que trata a
respeito do problema da tipologia.
4.1.3. O problema da tipologia
É no grupo de críticas à tipologia de Cristo e cultura que se encontram os
questionamentos mais severos. A primeira frente de críticas ao clássico niebuhriano tem
que ver com a imprecisão e a infidelidade histórica dos exemplos que ilustram cada um
dos tipos. Marsden (1999, p. 10) reconhece que, por serem tipos teológicos ideais, as
categorias de Niebuhr deixam a desejar em termos de adequação histórica: “se olharmos
em particular para grupos que deveriam ser supostamente representativos de um tipo,
vamos descobrir que eles definitivamente não se encaixam de muitas formas”. Scriven
(1988) e Hauerwas e Willimon (1989), por exemplo, discordam de o fato dos anabatistas
terem sido classificados como “Cristo contra a cultura”, enquanto Yoder (1996) reprova
o enquadramento dos menonitas no mesmo tipo152. A crítica se repete em relação ao uso
que Niebuhr faz de textos bíblicos – Carson (2012, p. 40) considera que sua leitura
hermenêutica não é satisfatória.
No entanto, no que se refere ao uso escriturístico de Niebuhr em seu livro, Jordan
(1974) – e especialmente Siker (1997) – discordam da posição representada por Carson
(2012), observando que o teólogo americano foi coerente em sua leitura interpretativa da
Bíblia. Contudo, a crítica de descaracterização que Niebuhr faz das figuras históricas
eleitas como representantes tipológicos está fundamentada em uma questão mais
essencial do clássico: a própria validade e legitimidade da tipologia proposta.

título do último dia de apresentação de Niebuhr era “A conversão da cultura”. Tudo indica que Niebuhr
seguiria essa lógica ao encerrar o livro que adaptava as palestras. Uma foto do panfleto está na edição
comemorativa dos cinquenta anos da série de palestras “Christ and culture” de Niebuhr, na revista Insights,
do Austin Theological Seminary, ano de 1999, volume 115, número 1, página 22.
152
Kolb (1996) é mais um exemplo de quem critica a inadequação histórica dos exemplos niebuhrianos:
ele discorda da descrição de Lutero como representante do tipo dualista. Obviamente, levando essa crítica
às últimas consequências, ninguém poderia ser representado por tipo algum.
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Yoder (1996, p. 45) é o principal promotor da ideia de desqualificação da eficácia
e validade da tipologia de Niebuhr. Ele argumenta que uma boa tipologia precisa ser
oferecida como ajuda para estabelecer uma classificação de fenômenos, iluminando sua
natureza ou a lógica de seu funcionamento na cultura. Já uma tipologia deficiente é aquela
que “iria confundir em vez de clarificar” (YODER, 1996, p. 47). E Cristo e cultura, com
exceção dos dois tipos extremos – Cristo-contra-a-cultura e Cristo-da-cultura – não
cumprem seu papel devidamente, segundo Yoder (1996, p. 47). Para ele, “Cristo e cultura
levou seus leitores a considerar demais a rigidez normativa do modelo tipológico
quíntuplo” (YODER, 1996, p. 47). Hauerwas e Willimon (1989), Stassen (1996) e
Kreider (1997) são outros pensadores que se alinham com a crítica de Yoder à construção
heurística de Niebuhr.
Aqui cabe tecer alguns comentários sobre a natureza de Cristo e cultura. Embora
seja considerado como um clássico de envergadura, que mescla com maestria ferramentas
e abordagens da teologia, história e sociologia, como pode ser visto com mais detalhes na
seção 3.2, é preciso reconhecer que a obra niebuhriana também tem um quê de ensaio.
Isso se justifica em parte pelo seu teor multidisciplinar, em parte pela amplitude do escopo
abordado (o cristianismo desde seus primórdios até a atualidade). Niebuhr não quis e nem
se propôs a transformar Cristo e cultura em um estudo de teologia sistemática e nem uma
referência da história do cristianismo. Levar em conta essa realidade auxilia o leitor a
reconhecer que a força do livro não está tanto no esforço impecável de sistematização
teológica e histórica, mas na criatividade e genialidade de organizar em categorias
esclarecedoras como os cristãos têm lidado com um problema milenar. E o mérito de
Niebuhr é construir esses tipos sem deixar-se intimidar por um período histórico tão
extenso, e sem hesitar em demonstrar vasto repertório e erudição dos principais eventos
e atores envolvidos no “problema duradouro”.
Quem compreende essa faceta da natureza do clássico niebuhriano é Gustafson
(2001), juntamente com Yeager (2003), Stackhouse Jr. (2008) e Huebner (2012). Eles
defendem a validade da tipologia de Niebuhr, destacando sua criatividade e eficiência
metodológica. Eles153 também esclarecem que, por trás do ataque à construção tipológica
niebuhriana, está em jogo a devida compreensão do que é “taxonomia” e “tipologia”.
Seguindo nessa direção, Gustafson (2001) reage às observações de Yoder (1996)
dissertando sobre a correta conceituação do termo “tipologia” e de seus usos devidos, e
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Com exceção de Huebner (2012).
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redefinindo o livro de Niebuhr a partir daquilo que ele não é. Para Gustafson (2001),
Cristo e cultura não é (1) “uma história da ética teológica cristã” (p. xxvi), (2) “um relato
sistemático e amplo da ética teológica cristã de Niebuhr” (p. xxviii), e muito menos (3)
uma “taxonomia da literatura ética teológica” (2011, p. xxix).
A respeito de Cristo e cultura não ser “uma história da ética teológica cristã”,
Gustafson (2001, p. xxvi) admite que Niebuhr escreveu um livro de base histórica: mas
esse foi The kingdom of God. Embora um conhecimento histórico abrangente tenha sido
necessário para a confecção de Cristo e cultura, o mesmo não foi projetado como um
livro de história.

Um estudo histórico da ética teológica cristã requer duas dimensões,
que não estão presentes em Cristo e cultura: um relato das
circunstâncias culturais, eclesiásticas, sociais, religiosas e teológicas
nas quais cada autor escreveu; e um relato cronologicamente ordenado
das influências dos escritos antecedentes até os subsequentes. [...]
Como um estudo estruturado em tipos ideais, Cristo e cultura pode
ajudar os leitores a compreender questões críticas na história, mas não
é, eu repito, um livro histórico. Criticar o livro por suas inadequações
históricas requer uma grosseira má interpretação do mesmo
(GUSTAFSON, 2001, p. xxvii e xxviii).

Em relação à declaração de que Cristo e cultura não é “um relato sistemático e
amplo da ética teológica cristã de Niebuhr”, Gustafson (2001, p. xxviii) descreve que,
infelizmente, tal empreendimento nunca chegou a ser elaborado, dado o falecimento de
Niebuhr. Diante da ausência de um estudo sistematizado da ética teológica niebuhriana,
“muitos intérpretes da teologia de Niebuhr usam seu quinto tipo, ‘Cristo transformando a
cultura’, como a chave, e não apenas uma chave para sua ética teológica” (GUSTAFSON,
2001, p. xxviii, grifo original). Mas Gustafson (2001, p. xxviii) comenta que, apesar de
Niebuhr demonstrar certa predileção pelo tipo conversionista, ele “não viola a disciplina
do método do tipo ideal”, e “descreve cada um dos tipos com empatia, mostrando onde
cada um poderia fundamentar-se em considerações bíblicas” – “mesmo a preferência pelo
tema conversionista não corrompe a justiça desinteressada com que os outros tipos são
desenvolvidos”.
E no que se refere à declaração de que Cristo e cultura não é uma “taxonomia da
literatura ética teológica”, Gustafson (2001, p. xxix) admite que a confusão entre
taxonomia e tipo ideal é razoavelmente compreensível.
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Muitos leitores pensam que porque Tomás de Aquino é apresentado na
seção “Cristo acima da cultura” significa que toda a ética de Aquino
está esgotada nesse tipo. Discutir a teologia e a ética de Tomás de
Aquino no tipo “Cristo acima da cultura”, entretanto, não implica que
não exista elementos do tema transformacionismo em seu trabalho154
(GUSTAFSON, 2001, p. xxix).

O próprio Niebuhr reconhece a imprecisão histórica do método weberiano tanto
em “Types of Christian ethics” como no próprio Cristo e cultura. Ele declara estar ciente
de que o tipo ideal é um “construto mental diante do qual nenhum indivíduo se adapta
inteiramente” (NIEBUHR, 1996, p. 16) e confirma que “quando nos voltamos de
esquemas hipotéticos para a rica complexidade de eventos individuais, fica evidente que
nenhuma pessoa ou grupo se conforma completamente a um tipo” (NIEBUHR, 1967, p.
66). Contudo, ele faz a ressalva de que o tipo ideal, “embora historicamente inadequado”,
tem a vantagem de “chamar a atenção para a continuidade e significação dos grandes
motivos que aparecem e reaparecem no longo embate dos cristãos com o seu problema
duradouro” (NIEBUHR, 1967, p. 66).
Obviamente, Gustafson (2001, p. xxx) – nesse aspecto amparado por Yeager
(2003, p. 104 e 105) e Stackhouse Jr. (2008, p. 32) – argumenta com severidade que a
necessidade de se explicar em seu texto o que Cristo e cultura é e o que não é se deve à
falha dos críticos em entender o uso que Niebuhr faz do método do tipo ideal.

Avaliar o método [do tipo ideal] requer conhecimento do método: da
controvérsia histórica da metodologia entre as ciências naturais e
humanas nas quais ele se formou, e as afirmações precisas que foram
feitas sobre o que o método pode e não pode fazer. Existe literatura
crítica do método. O crítico deveria saber seu uso nos clássicos como A
ética protestante e o espírito do capitalismo de Weber [...]. O crítico
deveria saber a tipologia de Troeltsch [...]. Marsden e os outros parecem
ignorantes em relação ao método, e então pensam que Niebuhr escreveu
um livro diferente do que de fato escreveu (GUSTAFSON, 2001, p. xxx
e xxxi).

Atestando a coerência metodológica de Cristo e cultura, Stackhouse Jr. (2008, p.
32 e 33) diferencia taxonomia de tipologia, ainda que o faça de forma um tanto quanto
arbitrária e simplista. Para ele, taxonomia é “a classificação de coisas como elas realmente
são, em toda a sua especificidade”, enquanto a tipologia procura ir além do que as coisas

Seguindo essa lógica de Gustafson fica mais fácil compreender porque em “Types of Christian ethics”,
o primeiro esboço de Cristo e cultura, Paulo é enquadrado dentro do tipo transformacionista enquanto no
livro ele seria descrito como representante do tipo dualista (NIEBUHR, 1996, p. 29).
154
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são para “o que elas deveriam ser”, por meio de categorias e abstrações (STACKHOUSE
JR., 2008, p. 33). Assim, “a tipologia oferece um conjunto de possibilidades abstratas”
de um determinado objeto, independentemente de ele ser retratado como é na realidade
(STACKHOUSE JR., 2008, p. 32). Dessa forma, Stackhouse Jr. (2008, p. 33) conclui o
raciocínio afirmando que a obra de Niebuhr ajuda o leitor “a analisar os padrões da vida
da igreja no mundo real” e a considerar “possibilidades dessa vida que podem ter sido
ocultadas pelas categorias circunscritas existentes”.
Mais moderada e menos simplista do que Stackhouse, Yeager (2003, p. 106 e 107)
também propõe um interessante contraste entre taxonomia e tipologia155, a fim de avaliar
em qual dos dois métodos se configura o livro de Niebuhr. Um resumo desse contraste,
que originalmente ela constrói em forma de tabela, é apresentado abaixo:

Taxonomia (segundo YEAGER, 2003, p. 106 e 107)

(a) Tipicamente intrínseco ao universo das ciências naturais
(b) Possui função explanatória
(c) Trabalha com generalizações
(d) Compromete-se a ser abrangente e dar conta de todos os exemplos
(e) Os exemplos normalmente se encaixam apenas em uma taxonomia. Se
mais de uma taxonomia é proposta, é necessário escolher a mais precisa
ou correta.
(f) É geralmente criada para identificar um sistema implícito do exemplo.
(g) Exemplos devem ser classificados precisamente sem ou com pouca
ambiguidade
(h) É essencialmente produto de observação e descrição meticulosas
(i) Consiste na descoberta de semelhanças e na padronização dessas
semelhanças em classes homogêneas

Tipologia (segundo YEAGER, 2003, p. 106 e 107)

(a) Tipicamente intrínseco ao universo das ciências humanas
(b) Possui função heurística
155

Para mais referências acerca da discussão conceitual e metodológica entre taxonomia e tipologia, ver,
por exemplo, McKinney (1969) e Perry Jr. (1996, p. 41-50).
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(c) Trabalha com modelos e conceitos
(d) Deve ser focada e seletiva
(e) Os exemplos podem – e geralmente vão – ser descritos em mais de uma
tipologia.
(f) É geralmente criada para trazer à tona questões de conflito e tensão entre
os exemplos, e para identificar distâncias entre comportamento social real
e as expectativas ideais e heurísticas
(g) Exemplos não se encaixam perfeitamente nos tipos
(h) Provê construtos e modelos teoréticos para facilitar a posterior tarefa de
descrição
(i) Provê modelos teoréticos que não serão encontrados na realidade social,
contudo é o afastamento entre a realidade e o modelo – e não a igualdade
entre ambos – que é o interesse primário.

Após estabelecer esse contraste conceitual, Yeager (2003) analisa as elaborações
que Niebuhr faz sobre o método do tipo ideal em “Types of Christian ethics” e em Cristo
e cultura, comparando com as definições contrastantes que ela fez entre taxonomia e
tipologia, já descritas acima. Repetindo a estrutura de resumo feito anteriormente a partir
de Yeager (2003, p. 106 e 107), abaixo segue um sumário das definições de Niebuhr
(1967, p. 268 e 269 e 1996, p. 12) acerca do método de tipos ideais.

Tipologia (segundo NIEBUHR)
(1) Procura “relacionar mais intimamente padrões conceituais e realidades
históricas” (1967, p. 268);
(2) Busca “reduzir a névoa da incerteza que circunda todo esforço de análise
da forma em meio à multiforme riqueza da vida histórica” (1967, p. 268);
(3) Objetiva “traçar mais nitidamente os limites entre pensamentos e feitos
interpessoais e intervenientes de homens diversos” (1967, p. 268 e 269);
(4) “Postular respostas relativamente amplas e inteligíveis ao problema Cristo
e cultura” (1967, p. 270);
(5) “É a tentativa de organizar [...] vários elementos em famílias de uma forma
que algumas combinações características de princípios possam ser
compreendidas” (1996, p. 16);
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(6) “Procura entender [...] indivíduos com o auxílio de tipos ou figuras ideais,
que são, modelos relativamente concretos de combinações de interesses ou
convicções” (1996, p. 16);
(7) “É um construto mental diante do qual nenhum indivíduo se adapta
inteiramente” (1996, p. 16);
(8) Estabelece “correlações, não determinações” (1996, p. 16);
(9) Não se propõe a construir “uma escala de valores”, e não se concentra em
“avaliação”, mas sim em “compreensão e apreciação” (1996, p. 16).

Comparando as definições de tipologia de Yeager e Niebuhr, encontra-se uma
precisa correspondência156, a saber, a-2, b-4, c-6, d-3, e-5, f-8, g-7, h-9 e i-1. Diante desse
exercício comparativo, fica evidente que a tipologia de Niebuhr não somente está calcada
nos tipos ideais weberianos, mas também que, como afirma Yeager (2003), Stackhouse
Jr. (2008) e Gustafson (2001), críticos como Marsden (1999) e Yoder (1996)
interpretaram a tipologia niebuhriana como taxonomia equivocadamente. E é a partir
dessa distorção metodológica que a acusação de não legitimidade e de não aplicabilidade
da tipologia niebuhriana acontece.
Além dos autores já citados, Spickard (2012), sociólogo de formação e carreira, é
mais um dos que identificam a matriz weberiana-troeltschiana da tipologia de Niebuhr.
Em seu artigo “A sociologist re-reads Niebuhr’s Christ and culture”, ele confirma a
legitimidade da tipologia de Niebuhr e aponta algumas de suas contribuições e possíveis
aplicações. Contudo, Spickard (2012, p. 31) enxerga que existe um grande diferencial na
tipologia de Niebuhr em relação a Weber e Troeltsch: a introdução de elementos
teológicos como critérios de avaliação dos tipos, o que torna a categorização de Niebuhr
“uma ferramenta sociológica muito útil”. Ele exemplifica essa argumentação descrevendo
o uso da ferramenta sociológica dos tipos “igreja”, “seita” e “denominação”.

Quão estranho é estudar religião como um fenômeno social usando
ferramentas com as quais tudo o que realmente importa para a religião
é ignorado! Assim, eu notei que alguém pode usar o esquema igrejaseita-denominação com grupos políticos tão facilmente quanto com
religiosos. Isso, por conseguinte, põe crenças políticas e crenças
religiosas em pé de igualdade. Tratam-nas como se fossem a mesma
156

Obviamente, o autor desta tese levou em consideração que as correspondências são mais complexas,
podendo um tópico das definições de Yeager estar relacionado a mais de um item das definições de Niebuhr,
e vice-versa. Essa constatação em nada altera a legitimidade desse exercício de correspondência e não
diminui a força argumentativa do mesmo – pelo contrário, reforça-a.

176
coisa. Tudo bem; em algum nível elas são. Mas tratar crenças religiosas
como adjuntas às atitudes organizacionais é esquecer do que se trata a
religião. [...]. Tratá-las como se elas fossem [organizações políticas
somente] – e infelizmente muito da sociologia da religião faz isso – é
perder de vista o que faz a religião tão especial. Teologia não é apenas
um extra; é central ao empreendimento religioso. [...] A tipologia de
Niebuhr, com todas as suas falhas, nos lembra isso (SPICKARD, 2012,
p. 31).

As ideias de Spickard sobre o papel central da teologia no exercício da sociologia
da religião e na construção tipológica de Niebuhr são constatadas e fortalecidas quando
se observa o trabalho de Dulles (1978 e 1992a e 1992b). Ele se vale da lógica da tipologia
de Niebuhr para criar seus próprios tipos157 cuja ênfase é na teologia158. Dulles (1978, p.
25 e 1992b, p. 47) considera Niebuhr como o autor mais bem-sucedido na criação de uma
tipologia teológica159.
Spickard (2012, p. 32), entretanto, não considera que a inclusão da teologia como
elemento indispensável ao estudo sociológico da religião significa levar em consideração
apenas as crenças como objeto de estudo. Para ele, outra grande contribuição de Niebuhr
para o estudo da sociologia da religião é que, curiosamente, a inclusão da teologia se dá
mais através da análise dos sistemas éticos e de comportamento do que pelos sistemas de
crença nos tipos (SPICKARD, 2012, p. 32). Segundo Spickard (2012, p. 32) o que
distingue os tipos, mais do que seus sistemas de crença, é a ética: a tipologia de Niebuhr
gira em torno de “como agir contra ou em direção ao mundo social”.

A crença não é a questão central aqui; ação ética é. Sim, ação correta e
crença correta caminham juntos, mas a tipologia de Niebuhr é sobre a
primeira, e não a última. Essa é uma importante lição para os sociólogos
entenderem, ao procurarmos entender a vida religiosa das pessoas. Ética
é central, não periférica, à vida religiosa (SPICKARD, 2012, p. 32).

Fica claro que a teologia e a ética cumprem papel basilar na construção tipológica
de Niebuhr, levando-se em consideração não apenas o raciocínio de Spickard, mas
também a trajetória intelectual de Niebuhr e a gênese de Cristo e cultura, como retratados
no capítulo anterior. Por essa razão, entender a tipologia de nosso autor como sendo
Em seus trabalhos, Dulles geralmente se refere a tipos como modelos: “De certa forma, todo tipo é um
modelo. É uma construção esquemática que permite a alguém fazer considerações potencialmente
aplicáveis a um grupo indefinido de indivíduos (1992b, p. 47).
158
Em dois dos seus livros, Dulles (1978 e 1992a) cria tipos da igreja cristã e da doutrina da revelação,
ambos calcados na perspectiva teológica.
159
Outro autor que segue nessa linha é Garret (1987), que chega a cunhar o termo “teologia sociológica”
para descrever o paradigma de trabalho de Niebuhr.
157

177
baseada no método heurístico dos tipos ideais e não na lógica da taxonomia, por mais
importante que seja, ainda não é o bastante. Para fazer jus à sofisticada categorização de
Niebuhr e para poder utilizá-la correta, coerente e eficazmente como ferramenta em
outros contextos e cenários, é preciso identificar os elementos e pressupostos teológicos
com os quais ele trabalha. Embora a tipologia niebuhriana esteja fundamentada nos tipos
ideais de Weber e nas ideias de Troeltsch, sua categorização quíntupla e sua lógica interna
são bastante originais e, de certa forma, inéditas. Para compreender devidamente a
categorização de Niebuhr é preciso também discernir até onde termina a influência
exercida pelos grandes sociólogos alemães e onde começa a contribuição autêntica do
teólogo americano. O coração da originalidade de nosso autor reside na maneira como ele
se vale de questões teológicas fundamentais para construir seus tipos, o que será explicado
com mais detalhes na próxima seção.
4.1.4. Reflexões e comentários
Como se viu, a discussão da literatura secundária sobre Niebuhr e Cristo e cultura
gira em torno de três focos: (1) a imprecisão conceitual da terminologia “Cristo” e
“cultura” empregada, (2) a presença de uma agenda implícita na tipologia niebuhriana
que privilegia um dos tipos sobre os demais, e (3) a legitimidade, validade e aplicabilidade
da tipologia como método e ferramenta.
Direta ou indiretamente, todos os problemas levantados pela crítica ao livro
parecem derivar de uma compreensão equivocada das diferenças entre taxonomia e
tipologia de Niebuhr, como pontuado por Yeager (2003), Gustafson (2001) e Stackhouse
Jr. (2008). Levando em consideração que Niebuhr elabora seu relato a partir do tipo ideal
de matriz weberiana (e influência troeltschiana), fica mais fácil compreender o porquê (1)
do uso dos termos “Cristo” e “cultura”, embora imprecisos, não comprometerem a
tipologia – e também do porquê não poderiam ser trocados por outros conceitos à época
sem lidar com problemas parecidos de inadequação; (2) da lógica binária dos termos
“Cristo” e “cultura” não implicarem necessariamente dicotomia, uma vez que a ênfase da
tipologia niebuhriana não está em aproximação/afastamento do polo “Cristo” ou do polo
“cultura”, mas sim dos vários tipos de relação existentes entre o cristão e o problema
Cristo-cultura, sejam eles de tensão, síntese, rejeição, assimilação ou transformação; (3)
do uso de “cultura” por Niebuhr não implicar compreensão monolítica de cultura, e que
considerar isso é cometer injustiça e incoerência com a trajetória intelectual de Niebuhr
e com uma leitura mais atenta de “Types of Christian Ethics” e Cristo e cultura; (4) de
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Niebuhr ter preferido o tipo conversionista e, com isso, reconhecer que essa preferência
não compromete a tipologia e nem seu uso, feitas as devidas adaptações, em outros
cenários e contextos; (5) das imprecisões dos exemplos históricos dos tipos niebuhrianos
serem compreensíveis – e relativamente aceitáveis – dentro do contexto do método do
tipo ideal; (6) a tipologia de Niebuhr não pode ser considerada uma taxonomia, mas sim
uma tipologia de matriz weberiana, e como tal deve ser entendida, estudada, analisada e
adaptada.
E, embora a tipologia de Niebuhr deva ser compreendida a partir de sua matriz de
tipos ideais, é preciso também reconhecer sua contribuição original para além de Weber
e Troeltsch: a inclusão de elementos e questões teológicas como parte da estrutura lógica
de sua categorização.
Em meio às discussões sobre a terminologia e propósito do livro, e da validade e
eficácia de sua tipologia, críticos e comentaristas de Cristo e cultura concordam que a
obra permanece como referência nos estudos de teologia, cultura e ética. Como se viu, a
tipologia de Niebuhr, com todos os limites epistemológicos e metodológicos que possa
apresentar, ainda é um ponto-de-partida seguro para que os movimentos religiosos
possam ser mais bem compreendidos em contraste uns com os outros e em interação com
a sociedade. E isso acontece simplesmente porque o “problema persistente” de Niebuhr
ainda é, implícita ou explicitamente, um dos objetos mais investigados nos estudos da
religião cristã, seja por insiders ou outsiders.
A próxima seção traz reflexões conceituais e metodológicas a respeito da estrutura
interna da tipologia niebuhriana, a fim de dar suporte para a utilização de sua
categorização no estudo do pensamento adventista acerca da mídia e da cultura.
4.2. A tipologia de Cristo e cultura: análise da lógica e modus operandi teológico
Como visto no resumo de Cristo e cultura apresentado no capítulo anterior desta
tese, quando o clássico niebuhriano se dedica a descrever e avaliar os tipos, existe uma
sequência narrativa relativamente estável, com a presença dos seguintes elementos:
(a) apresentação e definição do tipo, que consiste em uma breve descrição das
principais características do tipo, assim como os adjetivos usados para descrevê-lo
(b) suporte bíblico, que consiste em apresentar os textos bíblicos mais citados para
legitimar a postura do tipo diante do problema Cristo-cultura
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(c) suporte teológico-intelectual, que consiste em apresentar o pensamento e
declarações de grandes teólogos e figuras históricas do cristianismo para legitimar a
postura do tipo diante do problema Cristo-cultura
(d) pressupostos teológicos e éticos, que será mais bem explicado a seguir.
(e) avaliação, que consiste em apontar forças, fraquezas, oportunidades e riscos
que o tipo apresenta à discussão e solução do problema Cristo-cultura.
Cabem aqui mais explicações sobre o tópico “d”: “pressupostos teológicos e
éticos”. Os elementos teológicos e éticos que Niebuhr utiliza para avaliar os tipos e que
são descritos explicitamente por ele são (1) razão e revelação, (2) lei e graça, (3) natureza
do pecado e (4) questão trinitária160. Esses tópicos são desenvolvidos em cada um dos
tipos, com exceção do último – Cristo, transformador da cultura – no qual Niebuhr (1967,
p. 223-229), de certa forma, substitui os elementos já citados pela introdução de uma nova
sequência de três tópicos: (1) criação, (2) queda e (3) história.
Dentre todos os principais comentaristas e críticos de Cristo e cultura, Ottati
(1982, 1988 e 2003) e Yeager (2005) são os únicos autores que identificaram esses
elementos teológicos como partes importantes da tipologia niebuhriana. Na verdade,
Ottati (1982, p. 325) chega a dizer que “leitores de Cristo e cultura frequentemente
prestam muita atenção nos cinco tipos e pouca atenção em sua análise teológica
detalhada”. Os trabalhos de ambos ajudam a elucidar como a tipologia de Cristo e cultura
foi estruturada e, por conseguinte, como deve ser lida e compreendida.
Ottati (2003, p. 123) reconhece que “Niebuhr examina a lógica interna de cada
tipo com referência a quatro relações, pontos ou questões teológicas”, e afirma que “cada
um dos cinco tipos de Niebuhr pode ser considerado como uma resolução característica
ou estampada dessas quatro questões teológicas”. Ottati revisitou a lógica interna da
tipologia niebuhriana três vezes: a primeira em seu livro de 1982, versão integral de sua
tese de doutorado defendida em 1980 no programa de Teologia da Universidade de
Chicago, a segunda em um artigo no periódico American Presbyterians de 1988, e a
terceira e última em um artigo para a edição especial do Journal of the Society of the
Christian Ethics em forma de dossiê dedicada à obra Cristo e cultura em 2003.
Em seu primeiro trabalho sobre a tipologia niebuhriana, Otatti (1982, p. 98)
analisa que as quatro questões teológicas do autor161, assim como o problema Cristocultura, podem ser expressas da seguinte forma binária: (1) razão-revelação, (2) natureza160
161

Conferir, por exemplo, as páginas 100-107 e 135-142 de Cristo e cultura (NIEBUHR, 1967).
Baseadas na sistematização de Ottati (1982, p. 98, 1988, p. 320 e 321 e 2003, p. 123).
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graça162, (3) pecado/mal-bem, (4) lei-evangelho. Cada uma dessas tensões binárias está
relacionada a perspectivas filosófico-teológicas, a saber:

(1) Razão-revelação é uma tensão teológica relacionada a uma questão de
natureza epistemológica, que Ottati (1982, p. 98) descreve em forma de
pergunta: “Como outros tipos de conhecimento se relacionam com o
conhecimento revelado?”;
(2) Pecado-bem é uma tensão teológica que levanta “a questão da teodiceia”
(OTTATI, 1982, p. 98, grifo meu);
(3) Natureza-graça é uma tensão teológica que descreve “a relação entre Deus
o Criador e Deus o Redentor, ou a questão da trindade” (OTTATI, 1982,
p. 98, grifo meu);
(4) Lei-evangelho é uma tensão teológica que define “a questão da demanda
ética” da vida cristã (OTTATI, 1982, p. 98, grifo meu).

Já em seu segundo trabalho, Ottati (1988, p. 320 e 321) altera a lista apresentada
em seu trabalho de 1982: as quatro tensões binárias transformam-se em cinco. Ottati
(1988, p. 321) inclui o elemento Igreja-mundo. Abaixo segue a nova estrutura, com a
adição de um quinto elemento e com mais um ou outro sutil direcionamento:

(1) Razão-revelação continua sendo uma tensão teológica de perspectiva
epistemológica, sendo descrita pela pergunta: “Como insights e fontes
culturais de conhecimento se relacionam com a revelação em Cristo?”
(OTTATI, 1988, p. 321);
(2) Pecado-bem passa a ser uma tensão teológica que se refere à culpa e à
corrupção do ser humano em vez de continuar referindo-se à teodiceia,
sendo retratada agora pelo seguinte questionamento: “Qual é a situação e
a dimensão da perversão [isto é, da maldade] e como isso está relacionado
com o que é verdadeiramente bom?” (OTTATI, 1988, p. 321);
(3) A polaridade natureza-graça agora é descrita por Ottati (1988, p. 321)
como representando uma relação de Deus com o mundo através da

Em análise anterior de Cristo e cultura por Ottati (1982, p. 98) não há a tensão binária Deus-mundo –
em seu lugar está natureza e graça. Já em uma análise posterior, ele substitui natureza-graça por Deusmundo, também chamando a última de “questão trinitária” (OTTATI, 2003, p. 123).
162
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pergunta: “Qual é o relacionamento entre o mundo e as atividades
criadoras, supervisoras e redentoras de Deus?”;
(4) Lei-evangelho permanece como uma polaridade que trata das dimensões e
demandas morais e éticas da religião cristã através da seguinte
interrogativa: “Qual é a relação entre as normas morais e as boas novas de
Jesus Cristo?” (OTTATI, 1988, p. 321);
(5) Igreja-mundo é o novo elemento de tensão teológica introduzido e levanta
a seguinte questão: “como a multidão daqueles que reconhecem e são leais
a Deus em Cristo se relacionam com aquelas pessoas, comunidades e
instituições que evidentemente não são?” (OTTATI, 1988, p. 321). Apesar
de não mencionar explicitamente, fica nítida a intenção do autor em definir
a polaridade Igreja-mundo como possuindo uma perspectiva eclesiológica
e/ou missiológica.

Curiosamente, em seu último trabalho, Ottati (2003) retorna ao número de quatro
tensões teológicas binárias, eliminando a polaridade Igreja-mundo que tinha sido
acrescentada no artigo de 1988. Segue abaixo a última análise da lógica interna da
tipologia niebuhriana feita por Ottati.

(1) A polaridade razão-revelação continua apontando para uma questão
epistemológica: “Quais são as fontes de insight apropriadas para nossa
visão de Deus, do mundo, e de nós mesmos, e da teologia e ética cristãs?
(OTTATI, 2003, p.123);
(2) Pecado-bem é uma tensão teológica relacionada a uma questão de natureza
antropológico-teológica163, retratada pela pergunta: “Como o pecado afeta
as capacidades, comunidades e instituições humanas?” (OTTATI, 2003,
p.123);
(3) O termo natureza-graça é preterido nesta nova leitura de Ottati pela tensão
Deus-mundo – que ele também chama de questão trinitariana, como em
sua análise de 1988. A pergunta que ilustra essa polaridade é: “Como o
Deus que cria e redime se relaciona com o mundo, assim como com a
natureza e a história?” (OTTATI, 2003, p.123);
163

O termo usado aqui refere-se à antropologia teológica, que é o estudo da natureza e a realidade do ser
humano do ponto-de-vista teológico.
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(4) Lei-graça permanece inalterada uma tensão teológica relacionada a uma
questão de natureza ética e moral: “Quais tipos de normas morais são
coerentes ou derivam de nosso conhecimento de Deus e de nós mesmos
em Jesus Cristo?” (OTTATI, 2003, p.123).

Após sua terceira proposta da lógica da tipologia de Cristo e cultura, Ottati (2003,
p. 123) comenta que, levando-se em conta sua análise, “cada um dos cinco tipos de
Niebuhr podem ser consideradas como resoluções padronizadas e caracterizadas dessas
quatro questões teológicas”. E é exatamente esse o ponto que escapa aos principais
trabalhos de críticos e comentaristas da tipologia e estrutura narrativo-editorial de Cristo
e cultura. Apesar de sua perspicácia, o que Ottati não fez, no entanto, foi relacionar os
elementos teológicos “criação”, “queda” e “história”, que Niebuhr introduz em sua
tipologia somente no penúltimo capítulo de Cristo e cultura, com as polaridade razãorevelação, pecado-bem, etc.
Quem faz isso é Yeager em um artigo de 2005 para o Oxford Handbook of
Theological Ethics. Ao tomar como base as análises de Ottati, especialmente a de 1988,
Yeager (2005) se concentra no papel que os elementos “criação”, “queda” e “história”
desempenham na estrutura interna da tipologia niebuhriana, e em como relacionar esses
três elementos com a sequência e a estrutura que Niebuhr estava seguindo antes, ou seja,
razão-revelação, pecado-bem e os demais. Para Yeager (2005, p. 476-478), na verdade, o
que Niebuhr fez ao final de Cristo e cultura foi analisar no tipo conversionista os
elementos teológicos razão-revelação, pecado-bem, etc, a partir de conceitos equivalentes
e mais amplos, que foram as noções de “criação”, “queda” e “história”.
Às quatro categorias de Ottati, Yeager (2005, p. 476-478) acrescenta dois
elementos teológicos a mais apresenta ao espectro da lógica interna da tipologia
niebuhriana. Yeager manteve as mesmas quatro polaridades que, apesar de sutis
diferenças, permaneciam a cada nova proposta de Ottati. No entanto, dentre as três
análises de Ottati, Yeager optou por seguir com a proposta de 1988, que apresentou uma
quinta tensão teológica: o binômio Igreja-mundo. Além disso, ela inseriu um novo
elemento teológico, chamado “visão da história”, com base no conceito de “história”
introduzido por Niebuhr (1967, p. 228 e 229) juntamente com as ideias de “criação” e
“queda” em seu capítulo sobre o tipo ideal conversionista. O conceito de “história” era o
único que não encontrava relação com os elementos teológicos que Niebuhr havia
trabalhado nos cinco primeiros capítulos de seu livro e, por isso, fazia-se necessário a
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inclusão dessa categoria de análise (YEAGER, 2005, p. 479). Diante disso, a proposta de
Yeager (2005, p. 476-479) consiste na seguinte configuração de elementos de tensão
teológica: (1) visão da história, (2) razão-revelação, (3) natureza-graça, (4) pecado-bem,
(5) lei-evangelho e (6) igreja-mundo. Abaixo seguem a sequência e definições da sugestão
de Yeager.

(1) Visão de história é um elemento teológico presente no capítulo referente
ao tipo conversionista de Cristo e cultura, no qual Niebuhr (1967, p. 228
e 229) faz um contraste entre os cinco tipos sobre seus respectivos
conceitos de história. E esse esquema de contrastes é particularmente
importante

porque

“o

‘problema

persistente’

é,

quase

que

fundamentalmente, o problema da relação simultânea do cristão com o
absoluto e com o mutável, com Deus e com a história” (YEAGER, 2005,
p. 479);
(2) Razão-revelação é uma polaridade compreendida por Yeager praticamente
da mesma forma que Ottati, uma vez que esse binômio permaneceu
praticamente inalterado nos trabalhos de 1982, 1988 e 2003;
(3) Natureza-graça é uma polaridade que Yeager (2005, p. 476) relacionou
diretamente ao elemento niebuhriano “criação” ou, mais especificamente,
“a relação de Deus com Sua criação”. Na proposta de Yeager, desparecem
as ênfases explícitas sobre a questão da trindade, presentes nas análises de
Ottati de 1988 e 2003. Yeager (2005, p. 476) opta por essa escolha por
conta da ênfase de Niebuhr na relação de Deus com sua criação e suas
criaturas, sendo esse o ponto por trás de suas menções ao tópico
“trindade”;
(4) Pecado-bem também é um elemento compreendido por Yeager (2005)
praticamente da mesma forma que Ottati (1982, 1988 e 2003). O único
adendo é que Yeager (2005, p. 476) relaciona esse elemento com o tópico
“queda”, que ela descreve mais precisamente como “o efeito da queda”;
(5) Lei-evangelho, como os elementos de número dois, três e quatro, é
compreendido por Yeager (2005) basicamente da mesma maneira que
Ottati (1982, 1988 e 2003). O foco aqui é nos conceitos de “obra” e “graça”
(YEAGER, 2005, p. 476);
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(6) Igreja-mundo é um elemento, como já foi dito, incluído no trabalho de
Ottati de 1988 e suprimido em seu estudo de 2003. Yeager (2005, p. 479),
no entanto, discorda da exclusão feita por Ottati (2003) afirma a
importância da inclusão do elemento “igreja-mundo” como indispensável
para a análise das categorias de Niebuhr porque o binômio é “um aspecto
subordinado à tipologia” e implícito a ela. “‘Igreja e mundo’ não são o
problema persistente”, explica Yeager (2005, p. 479), mas “uma das
formas nas quais o problema persistente se manifesta”.

Há, todavia, uma pequena lacuna a ser explorada na análise feita por Yeager. É
mérito dela resgatar alguns elementos da análise de Ottati de 1988, e que seriam preteridos
posteriormente. Porém, ela não dá sequência à iniciativa que Ottati iniciou em seu estudo
de 1982 e repetiu em 1988 e 2003 de ressaltar de maneira mais explícita e didática as
ênfases teológicas e filosóficas que cada polaridade representa. Ottati (1982, p. 98, 1988,
p. 321 e 2003, p. 123) por exemplo, aponta que a perspectiva que sustenta o binômio
razão-revelação é epistemológica, enquanto menciona que a ênfase por trás da polaridade
lei-evangelho é ética. O mesmo, obviamente, pode ser feito com a proposta de lógica da
tipologia niebuhriana por Yeager. Além disso, Ottati trabalha com polaridades e tensões
binárias para nomear todos os elementos teológicos, respeitando a lógica da tipologia e a
intenção original de Niebuhr ao escrever o clássico, ao passo que Yegar deixa o elemento
“visões da história” fora desse padrão binomial. O termo proposto pelo autor da presente
tese é “Já-ainda não”, tendo em vista dois motivos principais: (1) a relativa precisão com
que esse conceito teológico consegue representar a tensão escatológica entre o reino de
Deus inaugurado, mas não consumado164, entre a vida “aqui e agora” e a promessa de
uma eternidade “lá e depois”, e (2) as possibilidades de ressignificação e aplicação desse
conceito diante da escatologia adventista e de sua teologia do remanescente, como visto
no capítulo 2. Abaixo segue, portanto, a proposta de Yeager com a inclusão das
perspectivas teológicas e filosóficas exploradas por Ottati, assim como também a
transformação do elemento “visões da história” em “Já-ainda não”.

(1) Já-ainda não, polaridade de perspectiva escatológica (teologia dos
eventos finais e últimos dias);
164

Para mais detalhes sobre a teologia do já-ainda não, que se tornou linguagem comum nos estudos do
Novo Testamento, consultar Schreiner (2008).
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(2) Razão-revelação, polaridade de perspectiva epistemológica;
(3) Natureza-graça, polaridade de perspectivas da doutrina da criação e da
doutrina de Deus, (teologia da natureza de Deus, Seus atributos e como
Ele se relaciona com Sua criação);
(4) Pecado-bem,

polaridade

de

perspectivas

antropológico-teológica,

hamartiológica (teologia da origem, natureza e efeitos do pecado) e
soteriológica (teologia do processo da salvação);
(5) Lei-evangelho, polaridade de perspectivas ética e moral;
(6) Igreja-mundo, polaridade de perspectivas eclesiológica (teologia da igreja,
sua estrutura, funções e papel na sociedade) e missiológica (teologia das
missões e ações de propagação do evangelho).

Portanto, é possível afirmar que são esses os seis elementos teológicos que
Niebuhr usou como critério para enquadrar, por exemplo, Lutero no tipo dualista e os
escritos de Tertuliano na postura radical. A régua que mede os exemplos de Cristo e
cultura e que os fazem ser descritos como representantes de um tipo ideal e não de outro
são os seis pressupostos teológicos acima apresentados. Como disse Yeager (2005, p.
479), as seis questões teológicas de Cristo e cultura são a materialização do problema
persistente. O dilema milenar dos cristãos – que Niebuhr constrói em sua obra – entre
seguir a autoridade de Cristo ou dos ditames da civilização se configura através das
tensões teológicas já-ainda não, razão-revelação, natureza-graça, pecado-bem, leievangelho e igreja-mundo.
A presente tese entende que a leitura da tipologia de Niebuhr feita por Yeager
(2005), que toma as perspicazes análises de Ottati (1982, 1988 e 2003) como base, é a
mais adequada para se compreender a lógica e o modus operandi da tipologia de Cristo e
cultura. As razões para essa compreensão se dão pela equivalência entre os tópicos
nomeados por Niebuhr e por Ottati-Yeager, e mais ainda pelo fato de Yeager (2005) ser
a única autora entre os comentaristas de Cristo e cultura analisados nesta tese que
consegue estabelecer uma relação plausível e coerente entre os elementos usados por
Niebuhr para avaliar teologicamente os primeiros quatro tipos ideais e os elementos
usados somente no último tipo, o conversionista. A contribuição de Yeager (2005)
consistiu em mostrar que a mudança de elementos teológicos que Niebuhr faz, na verdade,
é uma alteração de nomenclatura e de ênfase mais do que uma ruptura com o método e a
lógica seguidos até então. Sem considerar o que Yeager (2005) propõe, a tipologia de
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Niebuhr corre o risco de ser avaliada sem a devida compreensão dos objetivos e métodos
do autor e, obviamente, sem condições de ser devidamente aplicada em outros contextos
e cenários – que é uma das ferramentas a serem exploradas na presente tese.
Sendo assim, pretende-se agora apresentar um resumo analítico dos capítulos de
Cristo e cultura que descrevem e analisam os cinco tipos. O resumo, por conseguinte,
está alinhado com a leitura de Yeager (2005) a partir da análise de Ottati (1982, 1988 e
2003). É preciso ressaltar também que Niebuhr nem sempre apresenta e desenvolve
argumentações dos elementos teológicos na mesma ordem da estrutura proposta por
Yeager (2005). Nos capítulos referentes aos tipos “Cristo contra a cultura” e “Cristo da
cultura” Niebuhr segue mais ou menos a mesma ordem de apresentação dos elementos de
tensão teológica (razão-revelação, etc.), mas o mesmo não se repete nos últimos três tipos.
Neles, para saber, por exemplo, o pensamento de Niebuhr acerca de como o tipo se
relaciona com a tensão “igreja-mundo” ou “lei-evangelho” é preciso pinçar frases e
excertos em partes diferentes do capítulo. Como se não bastasse, Niebuhr faz análises de
um tipo em um capítulo dedicado a outro. Por essa razão, o resumo que se segue de Cristo
e cultura irá sistematizar as descrições dos tipos, organizando-as e distribuindo-as de
acordo com os elementos de tensão teológica de Niebuhr segundo a leitura de Yeager
(2005), embora essa sistematização não represente em diversas ocasiões a estrutura
narrativa original do livro. Neste resumo preferiu-se privilegiar a fidelidade às ideias e ao
método escolhido originalmente pelo autor – o que se acredita ser possível através de uma
leitura sistematizada da obra em vez de uma descrição que corresponda à sequência
narrativa original.
4.2.1. “Cristo contra a cultura165”: o cristão radical
(1) Já-ainda não (perspectiva escatológica): Para o cristão radical ou exclusivista,
a história é a narrativa “de uma Igreja triunfante ou de uma cultura cristã, e de uma
civilização pagã que perece” (NIEBUHR, 1967, p. 228).
(2) Razão e revelação (perspectiva epistemológica): No contexto do tipo “Cristo
contra a cultura”, na tensão teológica entre a razão e a revelação, a ênfase recai sobre a
segunda. Para Niebuhr há uma clara tendência no tipo anticultural de “minimização da
razão” e de “exaltação da revelação” (NIEBUHR, 1967, p. 101), baseada na ideia de que,
para o cristão radical, a palavra razão designa “os métodos e o conteúdo do conhecimento

165

Chamado por Niebuhr (1996, p. 20) no ensaio “Types of christian ethics” de “tipo da nova lei”.
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a serem encontrados na sociedade cultural”, e a palavra revelação para designar o
conhecimento que vem de Deus. Dessa forma, a razão humana passa a ser “não apenas
inadequada porque não leva ao conhecimento de Deus e da verdade necessária à
salvação”, mas deve ser rejeitada por ser também “errônea e ilusória” (NIEBUHR, 1967,
p. 102).
(3) Natureza e graça (perspectivas da doutrina da criação e da doutrina de Deus):
Niebuhr (1967, p. 80 e 81) descreve o problema teológico da relação de “Jesus Cristo
com o Criador da Natureza e Governador da História”, bem como com o “Espírito
imanente na criação e na comunidade cristã” como o mais intrincado. Conforme Niebuhr
(1967, p. 106), o trinitarianismo é desprezado por muitos cristãos anticulturais, como
Tolstoi e certos sectários, que “consideram que a doutrina da Trindade não tem nenhum
sentido ético, sendo uma invenção corrupta de uma Igreja corrupta”. Aqui, a questão
trinitária é o invólucro para uma polaridade mais sutil: imanência versus transcendência.
A lógica é qual faceta de Deus prevalece, a ira do Deus Criador ou misericórdia do Deus
Redentor.
(4) Pecado e bem (perspectivas antropológico-teológica, hamartiológica e
soteriológica): A resposta do radical ao problema do pecado baseia-se no pressuposto de
que o pecado abunda na cultura e que o cristão deve se afastar do mundo para preservarse santo. Logo, o tipo Cristo-contra-a-cultura enxerga a corrupção da cultura e entende
que o pecado é basicamente herança social e, portanto, majoritariamente extrínseco à
natureza humana. Niebuhr, no entanto, contrapõe a essa ideia textos bíblicos que indicam
que o pecado não é apenas legado cultural, mas também inerente ao ser humano. Para ele,
é impossível equivaler santidade pessoal com separação da cultura. E uma vez que a
natureza do pecado é, ao mesmo tempo, individual e coletiva, pessoal e social, intrínseca
e extrínseca, deve-se admitir que a vitória sobre o “mundo” é tanto a separação da cultura
quanto a derrota do pecado inerente ao ser humano. Dada à complexidade dessa tarefa,
Niebuhr acredita que se

[...] o pecado tem raízes mais profundas e é mais extensivo do que o
indica a primeira resposta do cristianismo radical, então a estratégia da fé
cristã, para conseguir uma vitória sobre o mundo, precisa incluir outras
táticas além da retirada da cultura (1967, p. 104).

(5) Lei e evangelho (perspectivas ética e moral): Adeptos do tipo exclusivista ou
radical na relação Cristo-cultura são frequentemente acusados por seus oponentes de
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legalismo e de “negligenciarem a significação da graça para a vida e pensamento cristãos”
(NIEBUHR, 1967, p. 104). São acusados também de enfatizarem o caráter seletivo e
exclusivista do cristianismo “a ponto de se esquecerem de que o Evangelho é para todo
mundo” (NIEBUHR, 1967, p. 104).
(6) Igreja e “mundo” (perspectivas eclesiológica e missiológica): Para Niebuhr
(1967, p. 106), os cristãos radicais, em seu maniqueísmo que os impede de enxergar a
impossibilidade da separação absoluta entre Cristo e cultura, possuem a tendência de
converter o seu “dualismo ético em uma bifurcação ontológica da realidade”. Assim, em
última instância, os anticulturais são levados a dividir o mundo em um reino material, o
mundo da cultura, e o reino espiritual, guiado pelo Deus espiritual. Além disso, a visão
sobre a trindade que a postura Cristo-contra-a-cultura assume, embora fortemente
cristológica, pode incorrer também na “perda de contato com o Jesus Cristo da história”
(NIEBUHR, 1967, p. 106). Nesse sentido, Niebuhr (1967, p. 107) cita Tolstói, que
substituiu “o Jesus Cristo da história pelo espírito imanente de Buda em Jesus, em
Confúcio, e nele mesmo”. Niebuhr (1967, p. 107) se pergunta por que os cristãos radicais,
tão submissos à autoridade de Cristo, muitas vezes estejam tão sujeitos à tentação do
“espiritualismo” e à grande ênfase na imanência divina, e encerra a discussão
respondendo à própria indagação: “o Cristianismo radical [...] não pode existir por si
mesmo, sem o contrapeso de outros tipos de Cristianismo”.
4.2.2. “Cristo da cultura166”: o cristão cultural
(1) Já-ainda não (perspectiva escatológica): Para o cristão cultural, a história tem
que ver com o “encontro do espírito com a natureza” (NIEBUHR, 1967, p. 228).
(2) Razão e revelação (perspectiva epistemológica): Tanto cristãos radicais
quanto os culturais desconfiam da teologia, explica Niebuhr (1967, p. 138), mas o fazem
por razões distintas: enquanto os radicais consideram a teologia uma “intrusão da
sabedoria humana na esfera da revelação”, os cristãos culturais acham-na “irracional”. Os
cristãos culturais, a exemplo dos radicais, também separam razão e revelação, mas com
avaliações diferentes. O tipo Cristo-da-cultura favorece o polo razão por acreditar ser ele
a “estrada que leva ao conhecimento de Deus e da salvação” (NIEBUHR, 1967, p. 138).
Logo, cabe a revelação o papel de “fabulosa indumentária em que a verdade se apresenta

Chamado por Niebuhr (1996, p. 22) no ensaio “Types of christian ethics” de “tipo da lei natural” e “tipo
acomodacionista”.
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às pessoas de QI baixo” (NIEBUHR, 1967, p. 138). No entanto, Niebuhr (1967, p. 139)
expõe as falhas desse pensamento ao estabelecer que as crenças cristãs são compostas de
elementos supra-racionais, cujo sentido não é tão inteligível e cuja convicção “a razão
não pode dar por si mesma”167.
(3) Natureza e graça (perspectivas da doutrina da criação e da doutrina de Deus):
Niebuhr (1967, p. 141) entende que, os cristãos radicais e exclusivistas veem o
desenvolvimento da doutrina da trindade como produto da “introdução de uma filosofia
cultural dentro da fé cristã e não como uma consequência dos esforços dos crentes no
sentido de entenderem aquilo em que creem”. Mas, uma vez que a tendência do
cristianismo cultural é identificar Jesus como “o espírito divino imanente que opera nos
homens” (NIEBUHR, 1967, p.141), inevitavelmente surge a indagação de como esse
espírito se relaciona com o poder de um Deus onipotente. Como resultado desse dilema,
Niebuhr (1967, p. 148) comenta que muitas vezes o cristão cultural corre o risco de
divinizar o ser humano e humanizar a Deus.
(4) Pecado e bem (perspectivas antropológico-teológica, hamartiológica e
soteriológica): Novamente Niebuhr afirma que há semelhanças entre os cristãos radicais
e os culturais, mas dessa vez com o favorecimento do mesmo polo: ambos enfatizam a
natureza extrínseca do pecado. A ideia de uma corrupção plena da natureza humana e que
é inerente a todos os seres humanos é estranha a ambos os grupos. O cristão radical crê
que toda a cultura está embebida em pecado, já o crente cultural consegue confinar o mal
em alguns setores da cultura e instituições da sociedade. “Todavia”, esclarece Niebuhr,
“ambos estão inclinados a admitir uma esfera livre do pecado; em um dos casos a
comunidade santa, e, em outro, uma cidadela de retidão nas alturas do espírito pessoal”
(1967, p. 140).
(5) Lei e evangelho (perspectivas ética e moral): Na descrição de Niebuhr (1967,
p. 140), os crentes culturais, como sua contrapartida radical, “se inclinam para o lado da
lei ao tratarem da polaridade da lei e da graça”. E eles o fazem por conta do pressuposto
de que a graça, no fim das contas, é subordinada ao esforço humano. E o resultado disso,
segundo Niebuhr, é que o cristianismo cultural na época do autor “tem sempre originado
movimentos que tendem para o extremo do humanismo autoconfiante, para quem a
“Se Jesus Cristo, obediente com inteira devoção à sua lei moral, não ressurgiu dos mortos – se o fim do
amor e pura obediência foi a impotência e o nada – então todo este arrazoar sobre o que se requer do homem
e sobre o que é possível a ele desaparece em face do fato. Nestas vias, pelo menos, os cristãos culturais
encontram e parcialmente reconhecem a presença de uma revelação que não pode ser completamente
absorvida dentro da vida e da razão” (NIEBUHR, 1967, p. 139).
167
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doutrina da graça – e muito mais, a confiança nela – rebaixa o homem e desencoraja sua
vontade” (1967, p. 141).
(6) Igreja e “mundo” (perspectivas eclesiológica e missiológica): Assim como os
cristãos radicais, o tipo Cristo-da-cultura tende a focar a imanência sobre a
transcendência, de forma que o “espiritualismo e o idealismo do cristianismo cultural
encontram o seu desafio no naturalismo” (NIEBUHR, 1967, p. 142). Dessa forma, não
há tensão entre a igreja e outras instituições sociais. A missão da igreja é a conservação
do que é bom na cultura e a melhora daquilo que ainda não é bom.
4.2.3. “Cristo acima da cultura168”: o cristão sinteticista
(1) Já-ainda não (perspectiva escatológica): Para o sinteticista a história é “um
período de preparação sob a lei, razão, Evangelho e Igreja para um período entre a dádiva
da promessa de vida e o seu cumprimento” (NIEBUHR, 1967, p. 288);
(2) Razão e revelação (perspectiva epistemológica): Tanto a razão quanto a
revelação são esferas de conhecimento válidas aos sinteticistas. O conhecimento divino
se recebe tanto pela revelação quanto pela cultura: ambas cumprem seu papel em
igualdade de condições. O esforço dos tipo Cristo-acima-da-cultura consiste em
“estabelecer a resposta sintética, particularmente em conexão com o problema de
revelação e sabedoria filosófica” (NIEBUHR, 1967, p. 151).
(3) Natureza e graça (perspectivas da doutrina da criação e da doutrina de Deus):
Ao contrário das posturas contra-a-cultura e da-cultura, a resposta acima-da-cultura
mantem a convicção paradoxal de que Jesus é “tanto Deus quanto homem, uma pessoa
com ‘duas’ naturezas que não devem ser nem confundidas e nem separadas” (NIEBUHR,
1967, p. 148).

O homem da síntese vê Jesus Cristo como sendo a um tempo, Logos e
Senhor. Portanto, quando ele afirma tanto Cristo como a cultura, ele o
faz como alguém que sabe que o Cristo que requer a sua lealdade é
maior e mais complexo em caráter do que o pretendem as reconciliações
mais fáceis (NIEBUHR, 1967, p. 148).

(4) Pecado e bem (perspectivas antropológico-teológica, hamartiológica e
soteriológica): Para Niebuhr (1967, p. 148), os sinteticistas afirmam “tanto Deus quanto
Também chamado por Niebuhr (1996, p. 25) no ensaio “Types of christian ethics” de “tipo
arquitetônico” e, em Cristo e cultura, como “sistema tomista” (NIEBUHR, 1967, p. 170), em um claro
exercício de metonímia.
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a cultura, como quem confessa a um Senhor que é tanto deste mundo como do outro”,
uma vez que a cultura faz parte do projeto de Deus para a humanidade. Reconhecer a
autoridade da cultura é ser leal a Cristo.
(5) Lei e evangelho (perspectivas ética e moral): O cristão radical flerta com o
exclusivismo enquanto o cultural “faz causa comum com o não crente a ponto de privarse dos princípios especificamente cristãos” (NIEBUHR, 1967, p. 172). “Somente o
sinteticista”, escreve Niebuhr (1967, p. 172) “parece estipular a cooperação voluntária e
inteligente de cristãos com não crentes ao realizarem a obra do mundo, mantendo [...] o
caráter distintivo da fé e vida cristãs”.
(6) Igreja e “mundo” (perspectivas eclesiológica e missiológica): Para o
sinteticista, Jesus Cristo é o Criador de toda a natureza e realidade. Por isso, a natureza,
“em que toda a cultura está baseada”, “é boa e retamente ordenada” (NIEBUHR, 1967,
p. 145). Seguindo essa lógica, o tipo sinteticista não acredita que Cristo e mundo são
mutuamente opostos, e nem atribui ao mundo o ser “o reino da impiedade”, pois “ele está
alicerçado no ‘mundo’ como natureza” e “não pode existir a não ser que seja sustentado
pelo Criador e Governador da natureza” (NIEBUHR, 1967, p. 145). Logo, no tipo Cristo
acima da cultura, a cultura é, em si, uma “exigência divina” e, em resposta a esse mandato,
ele “deve organizar as relações sociais” (NIEBUHR, 1967, p. 145 e 149) e exercer
responsabilidade sobre a sociedade.
4.2.4. “Cristo e cultura em paradoxo169”: o cristão dualista
(1) Já-ainda não (perspectiva escatológica): Para o dualista a história é “o tempo
da luta entre fé e descrença, um período entre a dádiva da promessa de vida e seu
cumprimento” (NIEBUHR, 1967, p. 228).
(2) Razão e revelação (perspectiva epistemológica): Enquanto o sinteticista
enxerga na razão uma das ferramentas da atuação divina na cultura, o dualista aponta para
a realidade de que “a razão nos empreendimentos humanos nunca se separa de sua
perversão egoística e ímpia” (NIEBUHR, 1967, p. 186).
(3) Natureza e graça (perspectivas da doutrina da criação e da doutrina de Deus):
Aqui Niebuhr (1967, p. 187) traduz a polaridade transcendência-imanência pela tensão
ira-misericórdia. O dualista vive sob um estranho dilema entre a crença na ira de um Deus
infinitamente distante e na misericórdia de um Ser que vive nos corações dos seus
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Também chamado por Niebuhr (1996, p. 26) no ensaio “Types of christian ethics” de “tipo oscilatório”.
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seguidores. Para Niebuhr (1967, p. 189), “ira e misericórdia, no final, ficam misturadas”,
e a tentação do dualista é separar os dois princípios, postulando uma divisão na trindade.
(4) Pecado e bem (perspectivas antropológico-teológica, hamartiológica e
soteriológica): Enquanto a síntese do tipo Cristo-acima-da-cultura o impede de
reconhecer como o mal está enraizado em todas as dimensões da obra humana, o cristão
dualista “discerne corrupção e degradação em toda a obra do homem” (NIEBUHR, 1967,
p. 182). A ideia é que, diante da santidade de Deus, não há diferenças significativas entre
as aspirações nobres da humanidade e seus desejos ímpios – tudo está embebido na
depravada natureza humana. Dessa forma, Niebuhr (1967, p. 183) descreve a cultura,
segundo os dualistas, como corrupta e abrangendo toda a obra humana, “não
simplesmente as realizações de homens fora da igreja, mas também as daqueles que estão
dentro dela”.
O radical e o dualista concordam de que o mundo da cultura humana está enfermo
“ao ponto de morrer” (NIEBUHR, 1967, p. 186). No entanto, o dualista ao menos sabe
que pertence a essa cultura e que não há como escapar dela, enquanto o radical vive na
expectativa de alcançar a separação –santificação – definitiva. O sinteticista considera a
vida cultural como tendo “certos valores positivos em si mesma”, mas o dualista acredita
que os valores e as instituições da cultura são “destinados mais a evitar que o pecado se
torne destrutivo” (NIEBUHR, 1967, p. 196).
(5) Lei e evangelho (perspectivas ética e moral): A perspectiva paradoxal também
está presente na relação entre lei e graça, uma vez que o dualista sabe que está sob a lei e
a graça ao mesmo tempo. “Ele é um pecador e, todavia, justo” (NIEBUHR, 1967, p. 187).
Mas, curiosamente, o dualista se aproxima do radical na crença da manutenção da
autoridade da lei sobre todos os seres humanos, e “fazendo objeção às atenuações dos
preceitos do evangelho pelos cristãos culturais ou sinteticistas” (NIEBUHR, 1967, p.
187). A diferença entre o dualista e o radical consiste em que o primeiro não acredita que
a obediência à lei pode livrá-lo do problema do mal e nem as instituições que tem essa
pretensão por natureza – “ordens monásticas, os costumes pacifistas e as sociedades
comunistas” (NIEBUHR, 1967, p. 188) – estão menos sujeitas ao pecado.
Diante desse cenário, Niebuhr pondera que não há outra saída para o cristão
dualista a não ser tomar o caminho paradoxal, e em meio a essa tensão contínua falar de
revelação e razão, lei e graça, entre outros elementos. Todavia, Niebuhr destaca dois
paradoxos como sendo os mais importantes para o tipo dualista: lei e graça e ira e
misericórdia. Como os radicais, os dualistas defendem a autoridade da lei de Cristo sobre
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a humanidade e fazem objeções às atenuações dos preceitos promovidas pelos cristãos
culturais e pelos sinteticistas. Contudo, o dualista insiste que “nenhuma cultura própria
do homem em obediência àquela lei se presta a livrá-lo do seu dilema de pecado”, isto é,
as instituições sociais e religiosas que pretendem ter essa lei como fundamento “não estão
menos sujeitas ao pecado da impiedade e do amor próprio do que as formas mais imaturas
de costume e sociedade” (NIEBUHR, 1967, p. 188). O paradoxo aqui, explica Niebuhr,
é que a lei é tanto instrumento do pecado quando nas mãos do ser humano, quanto meio
de graça porque provém de Deus. A lei tanto leva a pessoa ao desespero, porque revela
sua real condição, quanto prepara o indivíduo para voltar-se para Deus.
Além disso, outra situação complexa que o dualista enfrenta, segundo Niebuhr,
tem que ver com o paradoxo da ira e misericórdia em um único Deus. Na cruz, por
exemplo, o dualista enxerga Cristo como vítima da maldade humana, mas também como
objeto da ira do Pai. No entanto, essa morte resulta em redenção e misericórdia à
humanidade outrora caída, mas outra vez, pode resultar em ira para aqueles que rejeitam
o sacrifício expiatório. Para Niebuhr (1967, p.189), a tentação do tipo Cristo-e-culturaem-paradoxo é dividir a divindade ou postular dois deuses – “o verdadeiro dualista resiste
à tentação, mas continua a viver na tensão entre ira e misericórdia”.
(6) Igreja e “mundo” (perspectivas eclesiológica e missiológica): O uso do termo
dualista por Niebuhr não tem que ver com a divisão do mundo à moda maniqueísta.
Dualismo tem que ver com realidade dual e paradoxal. Nesse sentido, Niebuhr (1967, p.
180) afirma que a questão fundamental da vida “não é a que os cristãos radicais enfrentam
quando traçam uma linha divisória entre a comunidade cristã e o mundo pagão”, e nem
aquela que o cristão cultural discerne “quando vê o homem por toda a parte em conflito
com a natureza e localiza Cristo ao lado das forças espirituais da cultura”. O dualista vive
em conflito, não entre o mundo cristão e o pagão, mas entre Deus e o ser humano.
Nesse conflito, o dualista entende que a depravação do pecado atinge toda e
qualquer dimensão da realidade humana. Por isso, crê que “a cultura humana é corrupta
e inclui toda a obra humana, não simplesmente as realizações dos homens fora da Igreja,
mas aquelas que estão dentro dela” (NIEBUHR, 1967, p. 183). Ou seja, em essência a
igreja está infectada pelo pecado como qualquer outra instituição social e cultural.
4.2.5. “Cristo, o transformador da cultura”: o cristão conversionista
(1) Já-ainda não (perspectiva escatológica): No tipo Cristo-transformador-dacultura há o entendimento de que a história se sustenta por meio de uma “interação
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dramática entre Deus e os homens”, e não meramente uma sequência de eventos da
humanidade (NIEBUHR, 1967, p. 228). Para o conversionista, a história é a narrativa
“dos feitos poderosos de Deus e das respostas dos homens a eles” (NIEBUHR, 1967, p.
288). Dessa forma, o conversionista vive mais o agora do que o ainda não, e “o futuro
escatológico tem se tornado para ele um presente escatológico” (NIEBUHR, 1967, p.
229).
(2) Razão e revelação (perspectiva epistemológica): A postura conversionista
encara a razão humana, “aquela [...] que a sabedoria de Deus revela como cheia de
loucura”, como reorientada e redirigida (NIEBUHR, 1967, p. 249). Assim, o arrazoar do
ser humano existe em função da fé em Deus, em primeiro lugar, e depois existe para
interagir com a ordem criada por Deus, em liberdade (NIEBUHR, 1967, p. 249).
(3) Natureza e graça (perspectivas da doutrina da criação e da doutrina de Deus):
Acerca da criação, “o dualista tende a concentrar-se na redenção através da cruz e
ressurreição de Cristo, de modo que a criação passa a ser para ele uma espécie de prólogo
ao poderoso feito da expiação”, enquanto o conversionista compreende que a “atividade
criativa de Deus e de Cristo em Deus é um tema de importância fundamental, jamais
sendo subjugado pela ideia de expiação” (NIEBUHR, 1967, p. 225). A noção de criação
conversionista é influenciada diretamente pela sua definição da cultura como sendo, ao
mesmo tempo, fruto da corrupção humana e objeto da atividade criadora de Deus. Assim,
a cristologia do tipo conversionista se distancia do dualista porque une os temas criação
e redenção. O resultado é inevitável: o Cristo que criou o mundo também é o mesmo que
penetrou na cultura humana, “cultura esta que nunca esteve sem sua atividade
ordenadora” (NIEBUHR, 1967, p. 226).
(4) Pecado e bem (perspectivas antropológico-teológica, hamartiológica e
soteriológica): Em relação à queda, o tipo dualista reforça a ideia de que criação e queda
estão tão próximas ao ponto de ser tentado “a falar quase em termos gnósticos, como se
a criação do eu finito ou da matéria finita implicasse em queda”, daí a tendência dos
dualistas a pensar nas instituições de cultura como portadoras de uma função negativa em
um mundo material e corrupto – elas seriam “impeditivas da anarquia, diretivas da vida
física e preocupadas totalmente com questões temporais” (NIEBUHR, 1967, p. 226 e
227). O conversionista, por sua vez, não acredita que a natureza do ser humano é má
como algo que não devesse existir, mas era boa e tornou-se corrupta: ela é “deformada,
torcida e transviada” (NIEBUHR, 1967, p. 227).
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Apesar da universalidade e malignidade do pecado, Deus ainda dirige e governa
os seres humanos “em sua existência corrupta, pessoal e social” (NIEBUHR, 1967, p.
248). Em sua compreensão do que é o mal e pecado, Niebuhr (1967, p. 224) afirma que
os conversionistas, como os dualistas, acreditam que o mal está radicalmente enraizado
na natureza humana, penetrando toda sua obra. A diferença é que os conversionistas
creem também que “a cultura jaz sob o governo de Deus e que o cristão deve desenvolver
a obra cultural em obediência ao Senhor” (NIEBUHR, 1967, p. 224).
(5) Lei e evangelho (perspectivas ética e moral): Niebuhr (1967, p. 226) declara
que o conversionista “tende a desenvolver uma fase da cristologia negligenciada pelo
dualista”, pois ele ressalta a participação da obra redentora de Cristo não somente através
da expiação, mas também por meio da encarnação. Para Niebuhr, encarnação e expiação
são temas unidos porque ambos demonstram a atividade transformadora-redentora de
Deus. Com isso, ele quer dizer que Deus quis transformar o mundo não apenas redimindoo do pecado, mas também redimindo a cultura por meio da vida e ensinos de Seu Filho
encarnado.

A palavra que se fez carne e habitou entre nós, o Filho que faz a obra
do pai no mundo da criação, penetrou a cultura humana, cultura esta
que nunca esteve sem sua atividade orientadora (NIEBUHR, 1967, p.
226).

Seguindo essa lógica, Niebuhr (1967, p. 224) atesta que o dualista interpreta a
criação apenas como um prólogo da redenção, subestimando a atividade criadora de Deus.
Na mente do conversionista, entretanto, “a atividade criativa de Deus e de Cristo em Deus
é um tema de importância fundamental, jamais sendo subjugado pela ideia de expiação”
(NIEBUHR, 1967, p. 224).
(6) Igreja e “mundo” (perspectivas eclesiológica e missiológica): Para Niebuhr a
postura Cristo-transformador-da-cultura está bastante próxima à Cristo-e-a-cultura-emparadoxo. Mas o que realmente distingue os conversionistas dos dualistas, explica
Niebuhr, é “a sua atitude mais positiva e esperançosa para com a cultura” (1967, p. 224 e
225). Por conta de sua compreensão de que a natureza humana é originalmente boa, mas
que foi deturpada com o pecado, o tipo conversionista enxerga a cultura mais como uma
ordem corrompida e menos uma ordem de corrupção. “O problema da cultura”, explica
Niebuhr (1967, p. 228), é “o problema de sua conversão, e não o de sua substituição por
uma nova criação”.
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4.2.6. Reflexões sobre a análise da tipologia e sua aplicabilidade
Como visto até aqui, a tipologia de Cristo e cultura foi desenvolvida de acordo
com a seguinte lógica e cumprindo os seguintes passos: (1) o estabelecimento do
“enduring problem” como conceito-chave e ponto-de-partida epistemológico, e de uma
nomenclatura que o represente adequadamente em sua complexidade e subjetividade, (2)
a definição e análise prévia de um corpus de estudo que seja representativo do ponto-devista do “enduring problem” e que resulte na elaboração de tipos ideais, (3) a criação de
critérios teológicos e éticos que justifiquem o enquadramento dos sujeitos dos corpus nos
tipos ideais, (4) a caracterização e o enquadramento dos sujeitos dos corpus nos tipos
ideais e, por fim, (5) a avaliação dos tipos em termos de forças e fraquezas,
potencialidades e limitações, também de acordo com os critérios teológicos e éticos
estabelecidos.
Olhando a partir dessa perspectiva, é possível verificar que o “enduring problem”
é a base conceitual que abriga os seis elementos teológicos – já-ainda não (visões de
história), razão-revelação, natureza-graça, pecado-bem, lei-evangelho e igreja-mundo –
que servirão de critério para a criação dos tipos ideais. Dessa forma, nosso autor cria uma
sofisticada articulação entre pressupostos e questões da teologia e da ética e o método
sociológico de matriz weberiana-troeltschiana.
Mesmo décadas após a publicação de Cristo e cultura, sua intrincada tipologia
continua sendo usada como ferramenta de análise para se compreender a relação entre
religião e sociedade, e teologia e cultura. Observando as adaptações, aplicações e usos da
tipologia de Niebuhr, pode-se perceber dois padrões distintos. É possível dividir as
adaptações da tipologia de nosso autor entre aquelas que (1) tentam manter o “enduring
problem” e sua configuração como propostos originalmente e consideram sua adaptação
como uma derivação ou extensão da proposta de Niebuhr, e (2) rompem com o “enduring
problem” e com a lógica da tipologia, apenas usando sua terminologia ou a descrição
básica dos tipos. Levando-se em conta a lógica e a configuração do método usado por
Niebuhr, o primeiro grupo de adaptações dão continuidade ao método de nosso autor,
enquanto o segundo grupo não reproduz seu modus operandi e nem sua lógica, mas
alteram sua tipologia, muitas vezes utilizando-a como ponto de partida para uma nova
abordagem epistemológica ou até mesmo uma nova proposta metodológica.
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Principais exemplos170 de uso que rompem com a lógica da tipologia niebuhriana
são maioria e podem ser encontrados, por exemplo, nos trabalhos de Murphy (1985), que
adapta livremente as categorias de nosso autor para o contexto da relação ciência-religião,
Zuesse (2002) que se utiliza da tipologia de Niebuhr para construir diferentes tipos da
relação do povo judeu com a Torá, e Chan e Lee (2009), que utilizam a tipologia de
Niebuhr para descrever a relação do cristão com os negócios.
Já os principais exemplos de uso que tentam manter o propósito e a lógica da
tipologia de Niebuhr podem ser vistos em Patrick (1991), que se vale da categorização de
Cristo e cultura para abordar a relação entre as igrejas cristãs australianas171 e a cultura
local, e Howard e Streck (1996 e 1999), que procuram analisar a cultura da música cristã
contemporânea como um elemento derivado do “enduring problem” de nosso autor.
Todavia, nem Patrick nem Howard e Streck leva em consideração a dimensão teológica
dos tipos. Em suas adaptações da tipologia niebuhriana não há a presença dos seis
elementos teológicos que, juntos, formam o “enduring problem”. O resultado: a tipologia
de nosso autor não é reproduzida e/ou aplicada apropriadamente no contexto de sua lógica
estruturante.
4.3. Conclusões e reflexões
No estado da arte recente de Cristo e cultura, destacam-se os trabalhos de Yoder
(1996), Marsden (1999) e Gustafson (2001), o último deles sendo autor do prefácio da
edição de aniversário de 50 anos da obra, respondendo, principalmente, às argumentações
e críticas de Yoder e Marsden. A partir do período de 1996-2001 e da polarização entre
Yoder, Marsden e Gustafson, é possível estabelecer uma espécie de tipologia das recentes
reações acadêmicas à Cristo e cultura em três posições, com seus respectivos expoentes
e principais representantes:
(a) Rejeição: comentaristas, cujo maior expoente é Yoder (1996), que rejeitam a
tipologia de Niebuhr e seus pressupostos, geralmente negando sua utilidade e
aplicabilidade (SCRIVEN, 1988; HAUERWAS e WILLIMON, 1989; STASSEN, 1996;
KREIDER, 1997; CARSON, 2012);
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Outros exemplos podem ser vistos em Wellman Jr. (1999) e Glanzer (2003).
Entre elas está a Igreja Adventista do Sétimo Dia. De todo o levantamento feito por nós no Center for
Adventist Research, considerado o maior centro de materiais populares e acadêmicos sobre o adventismo
no mundo, provavelmente este é o único trabalho acadêmico produzido por um adventista, e cujo objeto de
pesquisa inclui o adventismo, que utiliza a tipologia de Niebuhr como método estruturante – sem contar a
presente tese, é claro.
171
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(b) Aceitação: comentaristas, cujo maior expoente é Gustafson (2001), que
defendem a utilidade e aplicabilidade das categorias de Niebuhr, geralmente propondo
modificações pequenas e modestas (OTTATI, 1982 e 2003; SCHWANDT, 1990;
SHINN, 1994; MARTY, 2001; YEAGER, 2003; STACKHOUSE JR., 2008);
(c) Transformação: comentaristas, cujo maior expoente é Marsden (1999), que
propõem alterar e transformar a tipologia de Niebuhr, geralmente propondo suas próprias
categorias (FRIESEN, 2000 e 2003; WITTMER, 2001; GLANZER, 2003; TRIMIEW,
2003; ALBEE, 2005; GUENTHER, 2005; CARTER, 2006; HYND, 2008; BURGUESS,
2011; SPICKARD, 2012; GATHJE, 2013).
Pode-se verificar também que a discussão recente da literatura secundária sobre
Niebuhr e Cristo e cultura girou em torno de três focos temáticos: (1) a imprecisão
conceitual da terminologia “Cristo” e “cultura” empregada, (2) a presença de uma agenda
implícita na tipologia niebuhriana que privilegia um dos tipos sobre os demais, e (3) a
legitimidade, validade e aplicabilidade da tipologia como método e ferramenta.
Direta ou indiretamente, todos os problemas levantados pela crítica ao livro
derivam de uma compreensão equivocada das diferenças entre taxonomia e tipologia de
Niebuhr, como bem pontuado por Yeager (2003), Gustafson (2001) e Stackhouse Jr.
(2008). Levando em consideração que Niebuhr elabora seu relato a partir do tipo ideal de
matriz weberiana (e influência troeltschiana), fica mais fácil compreender o porquê (1)
do uso dos termos “Cristo” e “cultura”, embora imprecisos, não comprometerem a
tipologia; (2) da lógica binária dos termos “Cristo” e “cultura” não implicarem
necessariamente dicotomia, uma vez que a ênfase da tipologia niebuhriana não está em
aproximação/afastamento do polo “Cristo” ou do polo “cultura”, mas sim dos vários tipos
de relação existentes entre o cristão e o problema Cristo-cultura, sejam eles de tensão,
síntese, rejeição, assimilação ou transformação; (3) do uso de “cultura” por Niebuhr não
implicar compreensão monolítica de cultura, e que considerar isso é cometer injustiça e
incoerência com a trajetória intelectual de Niebuhr e com uma leitura mais atenta de
“Types of Christian Ethics” e Cristo e cultura; (4) de Niebuhr ter preferido o tipo
conversionista e, com isso, reconhecer que essa preferência não compromete a tipologia
e nem seu uso, feitas as devidas adaptações, em outros cenários e contextos; (5) das
imprecisões dos exemplos históricos dos tipos niebuhrianos serem compreensíveis dentro
do contexto do método do tipo ideal; (6) a tipologia de Niebuhr não pode ser considerada
uma taxonomia, mas sim uma tipologia de matriz weberiana, e como tal deve ser
entendida, estudada, analisada e adaptada.
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E, embora a tipologia de Niebuhr deva ser compreendida a partir de sua matriz de
tipos ideais, é preciso também reconhecer que a inserção de elementos e questões
teológicas como parte da lógica de sua categorização é uma das grandes contribuições
originais de Niebuhr. Em meio às discussões sobre Cristo e cultura, a obra permanece
como referência nos estudos de teologia, cultura e ética. A tipologia de Niebuhr, mesmo
com limitações epistemológicas e metodológicas, ainda é um ponto-de-partida útil e
valioso.
A tipologia de Niebuhr em Cristo e cultura é estruturada a partir de questões
teológicas. As análises de Otatti (1982, 1988 e 2003) e, especialmente Yeager (2005),
parecem ser as mais adequadas e coerentes para se compreender a lógica e o modus
operandi da tipologia de Cristo e cultura. Os seis pressupostos e elementos teológicos
com os quais Niebuhr avalia seus tipos são: (1) visão da história, (2) razão e revelação,
(3) natureza e graça, (4) pecado e bem, (5) lei e evangelho e (6) igreja e mundo.
Dentre as várias adaptações da tipologia niebuhriana, poucas são aquelas que
mantém o “enduring problem” como base conceitual e epistemológica. E, mesmo nesse
grupo, não se encontram aplicações que mantém os seis elementos teológicos descritos
no parágrafo anterior como critérios de caracterização e avaliação dos tipos. Esta tese,
entretanto, se propõe a aplicar a tipologia de Niebuhr incorporando em seu modus
operandi não somente o “enduring problem”, mas também os seis elementos teológicos.
Uma vez evidenciada, segundo a avaliação do autor desta tese, a legitimidade e
utilidade da tipologia de Cristo e cultura, o próximo capítulo traz um panorama da
literatura adventista – livros, livretos, panfletos e folhetos –, a construção passo-a-passo
da tipologia de matriz niebuhriana para abordar o problema adventismo-televisão e, por
fim, a análise do corpus propriamente dita.
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CAPÍTULO 5
ANÁLISE DA LITERATURA ADVENTISTA SOBRE A
TELEVISÃO A PARTIR DE UMA TIPOLOGIA DE MATRIZ
NIEBUHRIANA
Em resposta ao problema de pesquisa, o principal objetivo deste capítulo consiste
na análise do corpus com fins de descrever o pensamento adventista sobre a TV. Essa
análise será feita com base na tipologia de Niebuhr em Cristo e cultura, devidamente
adaptada para os objetivos desta tese. Para tanto, este capítulo traz, primeiramente, uma
visão geral de cada uma das publicações adventistas sobre a televisão selecionadas como
corpus desta tese, incluindo informações sobre o autor, ideia central da obra, estrutura
narrativa, entre outros elementos. Em um segundo momento, este capítulo articulará
brevemente algumas impressões iniciais sobre o corpus e que constituem uma análise
prévia, algo útil para a análise propriamente dita feita.
Na terceira seção, apoiando-se na lógica e no modus operandi da tipologia de
Cristo e cultura desenvolvidos no capítulo anterior, este capítulo elabora um roteiro
passo-a-passo para a elaboração de uma tipologia de matriz niebuhriana sobre o problema
adventismo-televisão. Em seguida, a partir dos binômios teológico-sóciocomunicacionais
definidos, faz-se uma análise de todos os materiais adventistas sobre TV selecionados
para o corpus desta tese. De posse desses dados, a penúltima e última seções trarão,
respectivamente, o enquadramento das publicações do corpus em tipos ideais de matriz
niebuhriana adaptados ao problema adventismo-televisão, e reflexões finais sobre a
análise.
5.1. Panorama da literatura172 adventista sobre televisão
Abaixo segue um resumo e visão geral de todos os livros selecionados como
corpus desta tese, a saber, Motion pictures and television, de 1951, What about
television?, de 1956, Quagmire... jungle... desert... or what? The pros and cons of
television viewing, de 1967, The media, the message, and man, de 1972, Mind
manipulators, de 1974, Televiolence, de 1978, Television and the Christian home, de

Conforme visto na seção “Corpus” e no capítulo 1, o termo “literatura adventista” se refere somente ao
corpus, que é composto basicamente por livros e alguns livretos e folhetos/panfletos, e não inclui artigos
de revistas e documentos como relatórios e atas.
172
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1979, The television time bomb, de 1993, Remote controlled: how TV affects you and your
family, de 1993, What you watch: a Christian teenager’s guide to media evaluation and
decision-making strategies, de 1994, Media values: Christian perspectives on the mass
media, de 1999, e Screen deep: a Christian perspective on pop culture, de 2007. O resumo
tem como objetivo apresentar a ideia central da obra, seu público-alvo, principais
objetivos e conclusões, além de dar mais informações biográficas sobre o autor em
questão. Esse panorama é necessário porque na análise da seção seguinte serão descritos
apenas trechos do material em questão, daí a importância do leitor desta tese ter uma
introdução à obra como um todo, incluindo sua estrutura narrativa.
5.1.1. “Motion pictures and television”, do Missionary Volunteer Departament (1951)
Como visto na seção do capítulo 1, Motion pictures and television é, na verdade,
a divulgação em forma de folheto da declaração revisada de princípios e padrões para a
escolha de filmes e apresentações televisivas. A declaração original foi formulada e
votada no concílio outonal da assembleia mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia em
1935. Em 1951, a declaração foi revisada em outro concílio mundial, em grande parte
motivada pela inclusão de diretrizes que abarcassem também a mídia televisiva, e não
somente o cinema. No mesmo ano em que a declaração foi revisada, a comissão envolvida
autorizou a publicação desse documento pelo departamento de jovens da organização, à
época chamado “Missionary Volunteer Department”. O voto de 1935 havia sido
publicado na revista Youth’s Instructor, mas a publicação de 1951 foi muito mais
expressiva e pretendia ser distribuída nas igrejas em todo o território norte-americano e,
possivelmente, nos países de fala inglesa. Diante desse poder de alcance, o objetivo do
folheto Motion pictures and television era servir de “guia de jovens e velhos na seleção
de programas televisivos e filmes a serem exibidos em grupos adventistas”
(MISSIONARY VOLUNTEER DEPARTAMENT, 1951, p. 2). Por trás do
estabelecimento de diretrizes de consumo de produtos cinematográficos e televisivos
estava a preocupação da liderança mundial da organização de assegurar mais “qualidade”
na exibição de filmes e programas de TV em ambientes e locais adventistas.
A capa de Motion pictures and television apresenta, em cor de impressão vermelha
próxima à rosa, uma fila de pessoas para comprar ingressos para o cinema (ver anexo 1).
O folheto está divido em três partes, a saber, (1) uma introdução que apresenta os
pressupostos nos quais as diretrizes estão embasadas, com foco no problema da ficção
versus realidade, já explorado na seção 2.2.2; (2) uma lista sugestiva de produções

202
midiáticas aceitáveis, e (3) uma lista sugestiva de produções midiáticas inaceitáveis. Na
primeira parte do folheto, reconhece-se que “há usos legítimos da televisão e dos filmes
para propósitos de educação, esclarecimento e recreação”, e exemplos desse uso
encontram-se em produções que “retratam a vida real e cenas históricas e até mesmo
bíblicas” (MISSIONARY VOLUNTEER DEPARTAMENT, 1951, p. 3 e 5). No entanto,
condena-se todos os filmes e produtos televisivos que “retratam encenações dramáticas e
ficcionais”, estabelecendo como principal pressuposto dos critérios do que exibir a ideia
de realidade e veracidade. Todo produto cinematográfico ou televisivo que está
relacionado ao universo do dramático e do fictício não é apropriado, pois “confunde o
pensamento de nosso povo acerca da atitude adventista em relação ao teatro a [opera, e a
leitura de romances”, apresentando e enaltecendo “os pecados e crimes da humanidade:
assassinato, adultério, roubo, e toda espécie de mal” (MISSIONARY VOLUNTEER
DEPARTAMENT, 1951, p. 4).
Na segunda e terceira partes de Motion pictures and television exibe-se uma lista
de produções midiáticas aceitáveis e inaceitáveis, divididas em categorias. As produções
apropriadas estão em número de dez, enquanto as inapropriadas somam 12. A lista de
produções aceitáveis está calcada no histórico, biográfico, explicitamente educacional e
no natural, ao passo que a segunda lista se concentra em produtos de ficção, sem propósito
primariamente educativo.
5.1.2. “What about television?”, do General Conference of Seventh-Day Adventist
Comitee (1956)
O folheto com esse nome foi publicado em dezembro de 1956 pela sede mundial
da Igreja Adventista do Sétimo Dia, após requisição votada durante o concílio mundial
da organização em outubro do mesmo ano, como segue abaixo:

Há a necessidade de que nossos membros de igreja entendam o uso
apropriado da televisão e evitem seus perigos. Nós recomendamos (1)
que os adventistas do sétimo dia informem-se plenamente sobre a
influência da TV sobre si mesmos e seus filhos; (2) que a Associação
Geral [a sede mundial da igreja] prepare um folheto adequado como
auxílio aos pais e aos membros de igreja para uma compreensão mais
clara desse problema (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTHDAY ADVENTISTS COMITEE, 1956a, p. 704).

Dessa forma, em menos de dois meses depois do concílio, o material estava
finalizado e publicado, tomando como base o folheto de 1951 Motion pictures and
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television, com o qual compartilha quase as mesmas listas de produções midiáticas
aceitáveis ou não. What about television?, porém, tem mais páginas que seu predecessor:
doze contra oito. O livreto, cuja capa apresenta em cor de impressão verde a figura de
uma criança ligando o televisor (ver anexo 2), está dividido em três partes: (1) uma
explanação sobre a televisão, intitulada “The problem”, e que por sua vez está dividida
em mais quatro tópicos; (2) a lista de produções televisivas aceitáveis; e (3) a lista de
produções televisivas inaceitáveis.
Na seção chamada “The problem”, o folheto apresenta quatro tópicos, (1) “An allabsorbing-activity”, que se concentra em explorar o poder hipnotizador da televisão, (2)
“A time consumer”, que foca nas consequências do excesso de televisão, entre elas,
desinteresse pela vida social, acadêmica e espiritual, (3) “Dificulty of choosing acceptable
programs”, que aborda a presença do mal mesmo nas produções consideradas boas e
educativas e a quase inexistência de produções apropriadas ao crente, e (4) “Guiding
principles for television in the home”, que apresenta cinco princípios para as famílias
levarem gerirem o uso da televisão, entre eles, “deixar o televisor sempre em constante
controle dos pais”, estabelecer um tempo razoável por semana para “programas
aceitáveis”,

entre

outros

(GENERAL

CONFERENCE

OF

SEVENTH-DAY

ADVENTISTS COMITEE, 1956b, p. 9).
As duas seções seguinte, que apresentam as listas sugestivas, diferem pouco do
que já foi desenvolvido em Motion pictures and television. Os critérios de não-ficção e
ficção correspondendo a, respectivamente, programas apropriados e não apropriados,
basicamente permanecem. A diferença mais importante entre as listas é a ausência em
What about television? da diretriz presente em Motion pictures and television, que
classifica todo filme de ficção como inaceitável. Essa alteração em What about television?
indica que o fator antificção torna-se menos rigoroso, mas longe de perder sua influência.
5.1.3. “Quagmire... jungle... desert... or what? The pros and cons of television viewing”,
de Joe Engelkemier (1967)
Originalmente publicado pela Pacific Press Publishing House como um capítulo
do livro Really living173 em 1967, o folheto Quagmire... jungle... desert... or what? fez
parte de um lançamento da Young’s People Missionary Volunteer Department da sede
mundial da igreja, isto é, o departamento responsável pela juventude adventista em todo
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Ver Engelkemier (1967a).
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o globo. O projeto consistiu em lançar todos os capítulos de Really living em forma de
folhetos para a juventude adventista no mesmo ano da publicação do livro. Este foi o
único deles a tratar sobre televisão174.
O autor do folheto, chamado Joe Engelkemier (1929-2009), foi um professor de
ensino religioso e prolífico escritor adventista, tendo publicado mais de uma dezena de
livros e escrito cerca de 100 artigos para periódicos adventistas, entre eles o Youth’s
Instructor. Além da docência e da escrita, ele dedicou boa parte da sua vida em pregações
itinerantes e revivalistas focadas no público jovem. A capa do folheto traz, entre outros
desenhos, uma seringa, uma cruz e um polvo em cima de um televisor, com um de seus
tentáculos agarrando o que parece ser um braço estilizado de uma pessoa que tenta mexer
em um dos botões do aparelho (ver anexo 3).
O folheto Quagmire... jungle... desert... or what?, sendo originalmente parte de
um projeto editorial voltado para a juventude, se propõe a mostrar como a televisão pode
afetar negativamente a espiritualidade. Engelkemier (1967a, p. 4) apresenta no título da
obra caracterizações da televisão: ela pode ser um atoleiro [quagmire] de “ambições
estagnadas e gostos crus”, uma selva [jungle] de “suspense, violência, matança
impiedosa, intriga, tiroteio”, e também pode fazer da vida espiritual “um deserto”.
Como é típico na literatura adventista, o autor lança mão de alguns versos da
Bíblia e textos de Ellen White para corroborar seus argumentos a respeito do perigo que
a televisão oferece a uma vida cristã sadia e equilibrada. Ele critica especialmente a
quantidade de tempo gasta à frente da televisão – e que deveria ser destinada à comunhão
com Deus:

Como se pode comparar o tempo que gastamos assistindo televisão com
o tempo que destinamos à comunhão com Deus? Hora a hora, os dias e
as semanas e os meses passam implacavelmente, e o encerramento de
toda a oportunidade humana gradualmente se desenha. Para a maioria
de nós existe um trabalho de construção do caráter ainda a ser feito, um
trabalho para o qual “telenovelas borbulhantes, quizzes e cenas de
perigo boas, suspenses criminais de baixa qualidade, faroestes que
trafegam no terror, e shows de variedades estereotipados” não irão
contribuir absolutamente nada (ENGELKEMIER, 1967b, p. 10).

174

Além de Quagmire... jungle... desert... or what?, outro capítulo também aborda um tema midiático:
“Meditations of Lucifer”, que ao ser convertido em folheto foi renomeado para Attractive disguise, trata do
cinema (ENGELKEMIER, 1967c),

205
Como remédios para o “problema da televisão”, o autor sugere uma “resolução”
e uma “oração” (ENGELKEMIER, 1967b, p. 12). A resolução estaria no verso bíblico de
Salmos 101:3: “Não porei coisa injusta diante dos meus olhos”, e a oração seria baseada
no verso 37 do Salmo 119: “Desvia os meus olhos para não vejam a vaidade...”.
5.1.4. “The media, the message, and man”, de Walter Scrag (1972)
O livro de Walter Scragg (1925-2010), lançado pela Southern Publishing
Association em 1972, é o primeiro na literatura adventista sobre mídia a ser publicado
por um pastor envolvido diretamente com a área da comunicação, e não por pastores
ligados ao ministério de jovens da igreja. Na época de publicação do livro, Scragg era o
líder mundial do departamento de rádio e televisão da igreja, cargo que ocupou de 1969
até 1975. Além de outras funções administrativas, de 1991 a 1996 Scragg foi presidente
da rádio adventista mundial.
A capa de The media, the message, and man, em tons de bege, opõe duas figuras:
à direita, uma foto de uma multidão aparentemente em um auditório assistindo a alguma
apresentação, e à esquerda o busto de Jesus Cristo (ver anexo 4). O livro está dividido em
treze capítulos, totalizando 153 páginas. Partindo do pressuposto que o mundo atual “a
explosão comunicacional excita os sentidos de alguns, distrai outros, e confunde alguns”,
o objetivo da obra é “buscar a Deus como o Grande Comunicador em uma crescente e
complexa sociedade técnica” (SCRAGG, 1972, p. 12). O autor preocupa-se em relacionar
o processo de comunicação emissor-mensagem/meio/canal-receptor com conceitos
bíblicos e teológicos, desenvolvendo a ideia de que Deus é o grande emissor, a oração é
ato comunicacional supremo e que Cristo é a grande mensagem do processo de
comunicação. Dos livros do corpus, apenas The media, the message, and man, que é uma
clara alusão aos elementos do processo comunicacional, e Media values, que será descrito
mais a frente, trabalham com conceitos e abordagens acadêmicas da teoria da
comunicação.
Ao citar o teórico da comunicação Marshall Mcluhan, Scragg elabora sobre as
ideias de McLuhan, afirmando que o que ele queria dizer com sua frase mais popular “o
meio é a mensagem", é que os instrumentos de comunicação em si mudam a sociedade
tanto quanto a mensagem que veiculam. Seguindo nessa lógica, Scragg (1972, p. 121)
menciona que a real ameaça da sociedade eletrônica não é o vasto repertório de
tecnologias à disposição do ser humano, mas nas mudanças inevitáveis que as tecnologias
trazem em si mesmas na forma como ocorre a interação entre o ser humano e elas. Por
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isso, o autor defende que, embora os adventistas não devam ser como os amish, rejeitando
toda tecnologia moderna, pode ser que seja necessário “excluir certos meios e mensagens
de comunicação de massa de nossa experiência pessoal, como, por exemplo, “desligar o
televisor, evitar o teatro, manter livros ruins fora de nossos lares” (SCRAGG, 1972, p.
121).
Para ajudar nessa tarefa de excluir certos dispositivos e meios midiáticos do
cotidiano do crente, Scragg (1972, p. 122) lista algumas perguntas que o adventista deve
fazer a si mesmo antes de consumir certos produtos midiáticos: (1) “O que está sendo
contado é verdadeiro?”; (2) “É moral?”; (3) “É algo relevantemente cristão?”; (4) “Cristo
continua comigo após eu ter me exposto a isso?”; (5) “Isso fortalece a fé?”. Após a lista,
o autor faz a ressalva que a mídia também tem seu lado positivo. “Quão fácil é condenar
a mídia como conduzida pelo Diabo”, escreve Scragg (1972, p. 134), quando ela “ainda
é uma das maneiras de Deus para terminar a missão da igreja”.
[...] a igreja precisa de apóstolos da mídia – homens e mulheres que
queimam por dentro, deixando o Espírito usá-los através do rádio, da
televisão, do filme, do impresso e do audiovisual. Homens como esses
nós já vimos – H. M. S. Richards, H. M. S. Richards Jr., W. A. Fagal,
George E. Vandeman, apenas para mencionar alguns poucos na
América do Norte (SCRAGG, 1972, p. 136).

Dessa forma, evitando o contato “pernicioso” com alguns tipos de dispositivos
midiáticos e tipos de mensagem, e abraçando o potencial evangelístico dos media, Scragg
(1972, p. 153) encerra seu livro dizendo que “Cristo voltará e removerá todas as barreiras
de comunicação entre Deus e o ser humano, e entre o ser humano e o ser humano”. Fica
a ressalva que o livro de Scragg, ao contrário dos outros três já descritos até agora, não
fala exclusivamente de televisão, mas menciona a mídia diversas vezes ao abordar os
meios de comunicação de massa como um todo.
5.1.5. “Mind manipulators”, de Roland R. Hegstad (1974)
Publicado em 1974 pela Review and Herald Publishing, Mind manipulators foi
escrito pelo teólogo e editor Roland R. Hegstad. Ele, que iniciou a carreira como pastor
adventista na região noroeste dos Estados Unidos, migrou bem cedo para a área editorial,
tornando-se editor a partir de 1959 da revista de liberdade religiosa chamada Liberty,
publicada pela sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Norte e
Canadá. Embora tenha escrito outros livros além de Mind manipulators, foi seu trabalho
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à frente da Liberty por 35 anos que o alçou ao status de um dos mais importantes ativistas
e líderes adventistas na área de liberdade religiosa (MORGAN, 2001, p. 126).
O livreto, em formato de bolso e de pouco mais de 30 páginas, é uma aventura de
Hegstad, teólogo de formação e especialista em liberdade religiosa por experiência, no
universo da neurociência e da mídia. Seu livreto não possui divisão de capítulos e é
basicamente um argumento contra a suposta manipulação mental perpetrada pelos meios
de comunicação de massa, recheado de citações a revistas populares que reportam
pesquisas científicas em neurociência e alguns poucos livros da área175.
A capa do livreto constitui-se em um desenho em preto e branco de uma cabeça,
cujo “escalpo” foi retirado como uma tampa de panela, mostrando seu interior “oco”. De
dentro da cabeça saem vários produtos da cultura de massa, como garrafas de Coca-cola,
películas de filmes, microfones de locução de rádio, cigarros, logotipos da marca
automobilística Ford, jornais e, o que mais se destaca, televisores com cores diferentes e
cuja imagem aparenta ser a de um guarda de trânsito fazendo o sinal de “pare”, com a
palavra “stop” em onomatopeia (ver anexo 5). A arte de capa dá o tom alarmante que
percorre toda a obra, cujo objetivos são, nas palavras do próprio Hegstad (1974, p. 7),
fazer o leitor saber (1) “como técnicas de lavagem cerebral estão sendo usadas por
publicitários, políticos, e pela imprensa”, (2) “fatos significantes a respeito da mente e da
memória”, (3) “porque é criticamente importante que ajamos por impulsos bons e
formemos bons hábitos”, (4) “como o suspense e a violência nos afetam” e (5) um “plano
de cinco passos [que] irá ajudá-lo a proteger a mente da manipulação”. Como The media,
the message and the man, a obra de Hegstad não trata apenas de televisão, mas dedica
parte razoável de suas páginas à essa mídia.
Citando algumas pesquisas de neurociência e mídia dos anos 1970, Hegstad
(1974, p. 13) enfatiza que toda a informação e sensação transmitida pelos meios de
comunicação de massa formam “memórias inconscientes”, fazendo com que sejamos
transformados em um tipo de pessoa que não gostaríamos de ser. O livro, apesar de não
mencionar explicitamente o termo, flerta constantemente com os pressupostos e as
implicações do que se chama mensagem subliminar (HEGSTAD, 1974, p. 5, 6, 16 e 17).
Seguindo essa lógica, Hegstad (1974, p. 18, 25 e 26) relaciona a exposição aos mass
media com o aumento do uso de drogas na sociedade norte-americana e a promoção de
anti-valores, e adverte o leitor sobre a realidade do vício em televisão, explorando o que
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Os principais são The rape of the mind, por Joost Meerloo, e The hidden persuaders, por Vance Packard.
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ele acredita serem os dois principais efeitos colaterais desse tipo de dependência: (1)
“falta de contato emocional direto” e (2) “falta de resposta emociona direta”.

[...] rádio e televisão tendem a remover afetivos e ativos
relacionamentos entre seres humanos e destruir a capacidade de
pensamento, avaliação e reflexão pessoal. Eles atingem a mente
diretamente, dando as pessoas nenhum tempo para uma conversa calma
e dialética com suas próprias mentes, com amigos, ou com livros nas
livrarias” (HEGSTAD, 1974, p. 18 e 19).

Além das pesquisas científicas, Mind manipulators apresenta dez versos bíblicos
que, na hermenêutica do autor, fazem referência aos perigos da manipulação mental e
espiritual – em alguns deles o autor alerta para o papel do Diabo na luta pelo controle da
mente humana, explorando uma visão apocalíptica da mídia.

Por milhares de anos ele [Satanás] vem fazendo experiências na mente
humana, e ele aprendeu como manipulá-la bem. Usando métodos dos
quais a ciência está se tornando ciente recentemente, ele procura
distorcer nosso senso de realidade, destruir nosso senso de valores,
diminuir nosso senso de urgência, e, ultimamente, destruir a imagem de
Deus na humanidade. Ele usa as invenções do ser humano – televisão,
rádio, drogas – invenções que poderiam ser uma grande bênção à
humanidade, e explora seu potencial para o mal. Sem considerar o dano
às nossas mentes, nós caímos como presas em suas armadilhas
(HEGSTAD, 1974, p. 29).

No encerramento do livreto, Hegstad (1974, p. 29-31) pontua cinco posturas para
resguardar a mente, a saber, (1) “esteja em guarda”, uma vez que “não há nada que o
príncipe do mal teme mais do que quando nós nos tornamos cientes de suas técnicas”, (2)
“tome tempo para o silêncio e a reflexão”, (3) “afaste o mal” dos seus sentidos, (4)
“preencha sua mente com valores positivos” e (5) “exercite sua vontade”, pois ela é a
“guardiã da alma”, e porque Satanás não pode “compelir ninguém contra sua vontade”.
Em resumo, Hegstad parte de dados e estatísticas a respeito da “realidade” e dos
perigos da manipulação mental pela mídia para uma aplicação espiritual desse cenário,
onde Satã estaria usando os media para controlar a mente dos cristãos. Um bom resumo
do argumento do livro encontra-se no trecho abaixo:

O testemunho das Escrituras, a evidência da ciência, o depoimento dos
nossos sentidos, tudo apoia esta conclusão: tudo o que cruza o limiar da
nossa consciência – rádio, televisão, propagandas – transforma-nos.
Pensamentos e ações que assumimos ser nossas são respostas à
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informação programada em nosso subconsciente. Poucos de nós
estamos cientes, contudo, que essa sutil lavagem cerebral acontece [...].
Existe uma dimensão cósmica nessa luta pela mente do ser humano.
Inteligências invisíveis, boas e más, estão trabalhando para tomar o
controle da mente (HEGSTAD, 1974, p. 28).

5.1.6. “Televiolence”, de H. M. S. Richards Junior (1978)
De autoria de H. M. S. Richards Junior (1929-2000), Televiolence foi lançado em
1978 pela Review and Herald. Richards Junior, como o pai, o pioneiro adventista do rádio
H. M. S. Richards, foi diretor e orador do The Voice of Prophecy por muitos anos. O
livreto de bolso tem 32 páginas e sua capa apresenta o título em letras garrafais brancas
sobre um fundo preto, cuja arte emulava um aposento doméstico com as luzes apagadas,
onde a pouca iluminação vinha de um televisor ligado. Na frente dele, duas crianças
demonstravam espanto e medo diante da tela (ver anexo 6).
O livreto divide-se em cinco capítulos que exploram o problema da violência na
programação televisiva e seus efeitos sobre a sociedade. Richards Junior. (1978, p. 5)
escreve que a questão da violência na TV é objeto de estudo de advogados, políticos,
educadores, comunicadores, escritores e pais, e que soluções para essa problemática têm
sido formuladas praticamente desde o nascimento da televisão. Para ele, ministros e
membros de igreja também estão alerta para os efeitos da televisão, acreditando que “essa
nova invenção poderia mudar a mentalidade cultural e moral da população” (RICHARDS
JR., 1978, p. 5). Uma das ideias centrais do livreto é a de que Deus construiu ao redor de
seus filhos um “muro de proteção”, representado pela lei de Deus, pela consciência e pelo
livre-arbítrio, entre outros elementos. Porém, Richards Junior (1978, p. 9) argumenta que
através da exposição à violência e outros conteúdos “maléficos” da televisão “há formas
pelos quais esse muro de proteção de Deus para nós se quebre”.
Segundo o autor, que descreve resultados de pesquisas acadêmicas e relatórios de
comissões sobre a violência na televisão do senado americano, a violência televisiva tem
grande impacto especialmente em crianças e adolescentes, tornando-os mais propensos à
agressividade, indiferença e insensibilidade. A argumentação que o autor tece tem como
pressuposto o texto de Ellen White, que é replicado por diversos livros do corpus desta
tese, “pela contemplação sereis transformados”.
Em alguns momentos do livro, Richards Junior (1978, p. 23) compara o ato de
assistir televisão ao vício em drogas, defendendo que a TV “pode hipnotizá-lo de forma
que você não terá mais poder para desligá-la”, além de gerar a “tendência ao isolamento”.
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O autor reconhece que a televisão também pode ser usada para o bem, mas em seu texto
enfatiza quase que exclusivamente os aspectos que ele considera danosos à
espiritualidade e ao desenvolvimento da criança e do adolescente.
Em seu último capítulo, o autor, a exemplo de vários outros autores deste corpus,
apresenta uma lista de como o crente poderia buscar soluções ao problema da violência
na televisão, levando em conta a natureza comercial e social da indústria da televisão nos
Estados Unidos. São seis as propostas: (1) “Devo lembrar que eu não sou o único
telespectador. Outros têm direitos e escolhas. As escolhas deles podem diferir das
minhas”; (2) “Se eu sentir que alguns tipos de programas podem ser ofensivos aos
telespectadores – como os que contêm violência ou sexualidade – eu posso escrever à
emissora ou rede de televisão”; (3) “Eu posso escrever para o deputado ou senador que
me representa”; (4) “Eu posso escrever para o anunciante”; (5) “Posso manter a rédeas
curtas o que meus filhos estão assistindo”; e (6) “Você pode mudar de canal”
(RICHARDS JR., 1978, p. 31 e 32).
5.1.7. “Television and the Christian home”, de Marvin Moore (1979)
Apenas um ano depois de Televiolence pela Review and Herald, a Pacific Press
lançou Television and the christian home, escrito pelo teólogo e editor Marvin Moore.
Moore é autor de mais de 20 livros de temas religiosos e editor da revista Sign of the
times. Seu livro, em formato de bolso, como todos seus predecessores deste corpus, possui
95 páginas. Sua capa, de tom alaranjado, apresenta uma ilustração simples de uma vista
de horizonte: no primeiro plano, diversas antenas de televisão, com destaque para uma
cruz entre elas, e ao fundo, a figura de um sol escaldante (ver anexo 7).
A exemplo do livro de Richards Junior, ao prefácio de Television and the christian
home introduz o problema da televisão na sociedade americana, do ponto de vista da
violência e erotização da programação televisiva. Mas, para Moore (1979, p. 5) para os
crentes, uma questão sobressai entre as demais: “qual é o impacto da televisão em meu
caráter e em meu relacionamento com Cristo?”. A partir dessa questão, Moore (1979, p.
5) define que o livro “não é uma investigação de todas as pesquisas sobre todas as
questões a respeito da televisão”, mas, antes, deve ser compreendido como “um sumário
de seus principais temas em sua relação com o estilo de vida cristão”. Ele continua:

A televisão é uma ameaça ao relacionamento do cristão com Deus,
assim como é uma ameaça à educação, à lei e à ordem. Mas não precisa
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ser assim. Usada com cuidado, pode melhorar a vida cristã. Espero que
aquilo que escrevi seja de ajuda para muitos cristãos fazerem um uso
mais construtivo da televisão em suas casas (MOORE, 1979, p. 5).

Em seus 11 capítulos e um apêndice, Moore articula opções para o crente usar a
televisão sem excessos e sem correr o risco de prejudicar a saúde espiritual de sua família.
Embora condene a indústria televisiva como preocupada única e exclusivamente com o
lucro, o autor acredita que a solução para o problema da TV na vida do crente não é o
combate às emissoras e ao mercado, mas sim uma estratégia consciente sobre o uso da
mídia em casa, especialmente levando-se em conta as necessidades das crianças. Moore
(1979, p. 24 e 25) comenta que uma vez que “a principal preocupação da televisão é em
fazer o melhor para o anunciante e a emissora”, a maior vontade de Deus é “fazer o melhor
para a criança”, daí seu comentário de que desligar a TV “não é um caminho direto para
a santificação”, “mas ajuda”. Diante dessa linha argumentativa, “como fazer a televisão
contribuir para a correta atmosfera no lar é parte do desafio de ser um cristão na última
metade do século 20” (MOORE, 1979, p. 25).
Moore também dedica dois capítulos para tratar do conteúdo televisivo, com foco
na violência. Ele se demora em refutar alguns dos argumentos que a indústria da televisão
e seus “defensores” articulam, como “até mesmo a Bíblia aborda a violência”, “por que
nós não podemos?”, ou “a violência é catártica para as emoções do telespectador”
(MOORE, 1979, p. 50). Uma das soluções práticas aos malefícios da TV, para Moore
(1979, p. 55), seria perguntar “Que programas Jesus assistiria?”.
Dois capítulos de Television and the christian home exploram os benefícios do
uso da televisão. Neles, o autor afirma que “a televisão não é de todo um terreno baldio
de violência, crime e sexo”, sendo também “um meio educacional poderoso” (MOORE,
1979, p. 70 e 72). É acreditando que a TV tem a habilidade de “complementar a instrução
de Deus”, que Moore (1979, p. 72) aconselha que “seja qual for a culpa que possamos
lançar sobre os efeitos negativos da violência e do sexo na televisão, não podemos
esquecer de expressar apreciação pelos muitos programas positivos”.
A ênfase sobre o papel negativo da televisão sobre os crentes ainda é majoritária
na obra, porém. Frases como “a TV é um ídolo que irá custar a vida eterna a várias
pessoas” e “televisão é entretenimento. Escola é trabalho pesado” mostram a preocupação
do autor em alertar os leitores para os perigos da mídia.
Ao final do livro, como se mostra comum nesse corpus, o autor sugere orientações
para combater a influência da televisão em casa. Primeiro, ele aconselha que “toda a
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família escolha certos programas para assistir e depois conversem quando eles
terminarem” e, em segundo lugar, que “toda a família escolha um determinado tempo da
semana em que todos farão algumas coisas fora assistir TV” (MOORE, 1979, p. 89). Por
fim, em suas considerações finais, Moore (1979, p. 90 e 91) resume o livro por meio do
seguinte raciocínio:

A televisão não é ruim. E não é boa também. É apenas uma caixa com
uma tela e poucos controles. A indústria televisiva usa a mídia para
lucrar. O resultado é que a programação em várias instâncias está muito
aquém do ideal cristão. O cristão não pode ligar a TV de manhã, deixála não vigiada o dia inteiro, e esperar que a atmosfera de sua casa esteja
em harmonia o ideal bíblico. [...] Cristãos precisam escolher que
programas televisivos entrarão em suas casas. Suas escolhas devem ser
baseadas em princípios bíblicos, e não em impulso ou naquilo que
parecer “bom” no guia da TV. [...] Uma TV fora de controle é como o
temperamento fora de controle. Requer força de vontade para subjugar.
(MOORE, 1979, p. 91).

5.1.8. “The television time bomb”, de E. Lonnie Melashenko e Timothy E. Crosby (1993)
Lançado em 1993 pela Pacific Press Publishing House, The television time bomb
foi escrito pelos teólogos E. Lonnie Melashenko e Timothy E. Crosby. Melashenko é
atualmente pregador revivalista itinerante, mas é mais conhecido como ex-orador e exdiretor da “The Voice of Prophecy”, ocupando essa função por cerca de 20 anos (LAND,
2005, p. 313). Já Crosby atualmente é pastor na região de Maryland. Ambos tiveram
outros livros publicados – e pelo menos mais um em dupla além do já citado.
A capa do livro traz a foto de duas crianças caucasianas – provavelmente entre os
10 e 12 anos de idade – absortos na frente de uma televisão. A menina e o menino não
percebem que o aparelho possui um pavio aceso, em uma clara equivalência do televisor
a uma bomba (ver anexo 8). A arte de capa está alinhada à tônica do livro de demonização
da TV. Dividido em dez capítulos, o livro tem formato de bolso, com 64 páginas. A
exemplo de Mind manipulators, o livro entrelaça argumentação anti-televisão com
estatísticas e dados retirados de pesquisas científicas citadas em jornais e revistas
jornalísticas populares norte-americanas. A obra pretende ser um “exame do mais potente
moldador do pensamento na América: a televisão”, e um “dedo acusador contra o caos
midiático como um dos maiores fatores para a violência no mundo hoje, sem mencionar
muitos outros comportamentos destrutivos como o fumo, excesso de álcool,
promiscuidade, e preguiça mental” (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 5).
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Boa parte de The television time bomb consiste em relacionar a televisão aos males
da sociedade. É culpa da televisão e dos media a alta criminalidade, o uso de drogas, o
furto, a violência e a instabilidade social dos tempos retratados no livro. A obra parte do
pressuposto de que a mídia tem um poder incontrolável de moldar comportamentos e
manipular mentes. Para os autores, isso acontece porque telenovelas, filmes e outros
produtos midiáticos têm a capacidade de “alimentar a besta dentro de nós”
(MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 21), em clara referência ao dilema natureza carnal
versus espiritual.
Segundo Melashenko e Crosby (1993), a lista de defeitos da televisão é grande:
(1) ela manipula a opinião pública (p. 47), (2) é um sedativo intelectual (p. 470, (3) ensina
o desrespeito, a arrogância e a insolência (p. 47), (4) é um inibidor da produtividade e
crescimento (p. 47 e 48), (5) enfatiza demais a superficialidade (p. 48), (6) uma das causas
da obesidade (p. 48), (7) enfraquece nossa resposta emocional ao sofrimento humano (p.
49), (7) apresenta maus modelos (p. 50), entre outros.
Entre as soluções apresentadas pela dupla de autores encontra-se: (1) o boicote
aos patrocinadores dos produtos midiáticos (p. 38), (2) não permitir a crianças que tenham
televisões em seus quartos (p. 59), (3) não use a TV como babá (p. 59), (4) mude de canal
toda vez que assistir algo que contrarie seus valores (p. 59), (5) alugue fitas de vídeo
cristãs (p. 59), (6) tenha noites familiares nas quais a televisão está proibida (p. 59 e 60),
(7) entre em contato com associações, Ong’s e políticos que estão lidando com o problema
da televisão (p. 62), entre outros.
Um bom resumo das ideias da obra segue abaixo:

Para muitas pessoas, temo que aquilo que irá deixá-los fora do céu, no
qual nada impuro pode entrar, será a televisão. Não há nada de errado
com uma caixa cheia de eletrônicos. Alguns podem até tirar algum
benefício dela. Mas, se não puder ser controlada para nos trazer somente
aquilo que é puro, nobre, amável, e de boa reputação, então precisa ser
descartada (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 55).

5.1.9. “Remote controlled: how TV affects you and your family”, de Joe Wheeler (1993)
Escrito por Joe Wheeler, provavelmente o escritor mais prolífico de todos os livros
do corpus desta tese, Remote controlled: how TV affects you and your family foi publicado
em 1993 pela Review and Herald. O livro é a única obra de Wheeler, dentre as mais de
70 que ele já escreveu, a tratar sobre mídia. Ele é muito conhecido no circuito literário
cristão norte-americano por suas compilações e antologias de histórias, especialmente as
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natalinas, como as que estão no livro Christmas in my heart. Na época de lançamento de
Remote controlled, o autor, que tem um PhD em Inglês pela Vanderbilt University, era
diretor do programa de Comunicação e Inglês da Washington Adventist University. Dessa
forma, assim como Scragg foi o primeiro especialista em comunicação a produzir um
livro sobre a mídia da perspectiva adventista com o The media, the message, and man em
1972, Wheeler foi o primeiro acadêmico na área de comunicação a publicar um material
sobre o adventismo e a mídia.
Remote controlled tem 23 capítulos curtos somando 191 páginas distribuídas em
duas grandes seções: 14 capítulos para a seção “What we have become” e nove para
“What we can do about it”. A capa do livro em tom verde claro dégradé. Na parte da cima
até um pouco mais da metade da capa, o título em caixa alta e cor lilás. Na segunda metade
da capa, uma mão segura um controle remoto, típico dos televisores de tubo da década de
1990 (ver anexo 9). Por toda a obra estão presentes várias charges e tirinhas abordando
de maneira bem-humorada e irônica o problema da televisão na sociedade norteamericana.
Curiosamente, a melhor descrição dos objetivos do livro não está no prefácio e
muito menos no primeiro capítulo. É preciso recorrer à contracapa da obra e constatar que
o autor pretende explicar (1) “como as crianças são afetadas pela televisão em diferentes
etapas de seu desenvolvimento”, (2) “como a TV pode prejudicar as habilidades de leitura
e escrita de uma criança”, (3) “como ela [a TV] contribui para “o abuso de drogas e álcool,
violência, sexo pré-marital, e suicídio em adolescentes, e (4) “como pode roubar adultos
de uma casamento feliz e a habilidade de encontrar significado na vida” (WHEELER,
1993, contracapa). Em resumo, o propósito do livro é “manter você informado dos riscos
envolvidos e ajudá-lo a controlar sua TV” (WHEELER, 1993, contracapa).
No primeiro capítulo do livro, a exemplo de outros autores do corpus desta tese,
Wheeler (1993, p. 16 e 17) afirma que “cada um de nós é a soma total daquilo a que
estivemos expostos” para introduzir a problemática de que o conteúdo televisivo ajuda a
formar o caráter que, por sua vez, “determina o destino eterno de uma pessoa”. A partir
do segundo capítulo, Wheeler cita muitos trechos de Mind Manipulators, de Hegstad,
livro do corpus desta tese. Em se tratando dos livros pertencentes ao corpus desta tese, é
provavelmente o uso mais extensivo que um autor do faz de outro livro.
Os capítulos dois e três de Remoted controlled buscam apresenta argumentos para
explicar o desenvolvimento cognitivo e moral dos bebês e das crianças, e relacionar esse
cenário com os malefícios que a televisão pode proporcionar, como no exemplo abaixo.
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[Quando] você se vira para o televisor, o que você vê? Em cores
fascinantes, você vê cada perversão e mal inimaginável [...] e ficará
chocada! Tudo isso está sendo programado nos bancos de memória da
sua criança, e desses bancos de memória suas crianças irão formular os
valores pelos quais irão viver pelo resto de suas vidas (WHEELER,
1993, p. 27).

Em vários trechos do livro o autor apresenta ideias cujos pressupostos estão
relacionados à noção de que a televisão é a mídia mais propensa a prejudicar a capacidade
de criatividade e reflexão do que outros meios. Para Wheeler (1993, p. 31) a TV oferece
prazer sem esforço, e pode destruir neurologicamente a capacidade do telespectador de
abstrair e de pensar criativamente. A televisão, para o autor, é o “grande dispositivo de
produção de apatia” e o “maior aniquilador de tempo” já inventados (WHEELER, 1993,
p. 47 e 48).

Assistir televisão é algo passivo, não ativo. Ao menos com o impresso
e com o rádio, a mente converte palavras abstratas em seu próprio
imaginário visual. Ao passo que, como McLuhan nos avisou, a TV
dispara imagens já prontas nos cérebros de quem assiste. E quanto mais
essas imagens pré-fabricadas obscurecem o cérebro de seus filhos, tanto
menos propensos seus filhos estarão a pensar criativamente sobre
qualquer coisa (WHEELER, 1993, p. 43).

O autor acredita que a televisão é uma das maiores responsáveis pelo excesso de
álcool e o uso drogas e entorpecentes na juventude. Ele critica a tendência da mídia
televisiva em tornar a mulher mero objeto sexual, e por estimular sexo fora do casamento.
Como outros autores adventistas antes dele, Wheeler explora alguns textos bíblicos, como
os de Marcos 7:20-23 (“porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os
maus desígnios”) e Efésios 5:3 (“Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça
nem sequer se nomeiem entre vós”), conectando-os com os males da exposição à
programação televisiva. A respeito do conteúdo e da programação da TV, o autor critica
a publicidade, que enfatiza o consumo, as soap operas americanas, que ele chama de uma
das maiores deseducadoras da América, e séries e filmes, com sua banalização do sexo e
da violência.
Contudo, a partir da segunda seção do livro – “What we can do about it” –,
Wheeler se concentra em desenvolver soluções práticas para evitar o “perigo” da
televisão. A partir de seu background como professor de inglês, muitas das sugestões do
autor têm que ver com a questão de que a TV inibe e desestimula a leitura e a escrita.
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Portanto, uma das principais ideias de Wheeler (1993, p. 140), que ele “fortemente
recomenda”, é a de que crianças com menos de dez anos não deveriam assistir televisão,
consolidando nelas o hábito de leitura e o domínio da linguagem escrita. Além do
letramento e da linguagem, outro motivo importante para a restrição etária do autor é a
noção de que até os dez anos “as crianças ainda não têm condições de diferenciar entre a
realidade e a irrealidade na tela” (WHEELER, 1993, p. 141). O autor segue com duas
recomendações, menos rigorosas que a primeira, que podem ser seguidas a partir do
aniversário de 11 anos da criança: (1) continuar até os 12 anos de idade com o “blecaute”
televisivo, ou (2) permitir acesso limitado e controlado à televisão (WHEELER, 1993, p.
141).
Por outro lado, o autor ressalta que um perigo igual ao de introduzir a televisão à
criança da forma que ele considera precoce é privá-la do contato com esse meio de
comunicação mesmo após atingir o que seria uma idade apropriada. Por isso, Wheeler
(1993, p. 146) aconselha que por volta dos 13 anos a TV seja introduzida no cotidiano do
adolescente, pois caso não seja, “os resultados podem ser trágicos, gerando um fanatismo
de justiça própria ou excesso midiático”. Ele advoga em sua defesa que não prega um
retorno à “Idade da Pedra” e não pretende denegrir a mídia em absoluto. Entretanto,
continua a enfatizar, nas considerações finais de seu livro, que em sua experiência como
professor, “os estudantes mais eficientes, mais criativos, em termos de sua habilidade de
inovar [...] foram aqueles que, quase sem exceção, estavam protegidos da mídia o máximo
possível durante a infância” (WHEELER, 1993, p. 185). As últimas palavras do livro
representam a tônica da mudança de tom da primeira seção para a segunda, em que na
primeira discorreu-se sobre os problemas acarretados pela convivência com a televisão,
e a segunda apresentaram-se argumentos e ideias sobre o desenvolvimento cognitivo da
criança e orientações de educação infantil: “este livro começou sendo um livro sobre
mídia; e terminou sendo um livro sobre a vida em si mesma” (WHEELER, 1993, p. 191).
5.1.10. “What you watch: a Christian teenager’s guide to media evaluation and decisionmaking strategies”, de Tony Knight (1994)
Lançado em 1994 como folheto pelo ministério jovem da sede da igreja para a
região sul do Pacífico, que engloba Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e
diversas ilhas, What you watch foi publicado pela editora adventista australiana Signs
Publishing Company. O folheto foi escrito pelo pastor Tony Knight, atualmente diretor
do ministério jovem da igreja para a já mencionada região do sul do Pacífico.
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What you watch, com suas oito páginas, é um folheto no estilo “sanfona”. Em um
fundo preto com bordas avermelhadas, sua capa traz uma montagem na qual constam
juntas várias celebridades do universo da televisão e do cinema, como Arnold
Schwarzenegger em seu papel no filme Terminator, Christopher Lambert em Highlander,
personagens da série de TV Star Trek, entre outros (ver anexo 10). O material tinha como
objetivo instruir a juventude adventista a respeito de como se relacionar com a mídia,
especialmente cinema e televisão, como consta a seguir.

Como você se relaciona com filmes, TV e vídeos como um jovem
cristão? Talvez, no passado, foi dito a você que todos os filmes “são do
diabo” e que a televisão é “má”, e que seu anjo da guarda não pode
cruzar pela entrada do cinema, mas ninguém conseguiu dar boas razões
porque isso acontecia. Religiosos têm periodicamente batido na tecla
do sexo e da violência, mas pouco atenção tem sido dada sobre o que o
filme realmente está dizendo. [...] Então, qual é a verdade sobre a TV e
os filmes, e onde podemos ir para encontrar respostas? Bem, talvez o
melhor lugar para começar seja examinando a mídia por ela mesma
(KNIGHT, 1994, s/p).

Dessa forma, após essa explanação de seu objetivo e proposta, What you watch
divide se conteúdo em três partes: (1) a primeira sobre o cinema; (2) a segunda sobre a
televisão; e (3) orientações e diretrizes comportamentais e espirituais. Durante as oito
páginas, o embasamento de What you watch alterna-se entre as citações de alguns livros
técnicos sobre a indústria do entretenimento e sobre como são feitas as produções de
cinema e televisão com artigos de revistas populares – como Reader’s Digest – e de
periódicos adventistas.
Na seção que trata de televisão, o autor compara a televisão com a capacidade
imersiva e hipnotizadora do cinema, que “frequentemente suspende nossa capacidade de
julgamento” (KNIGHT, 1994, s/p). Para ele, a televisão apresenta problemas similares,
mas “agravados devido sua natureza repetitiva e acessível” (KNIGHT, 1994, s/p).
Knight também critica o fato da televisão, com o intuito de segurar a audiência,
se valer da exploração de tabus – “incesto, divórcio, promiscuidade, corrupção, adultério,
bestialismo, sadismo” – em sua programação e conteúdo (KNIGHT, 1994, s/p). Como
consequência disso, o autor afirma que a inocência da infância não pode ser preservada
pelo tempo que deveria, aumentando assim os índices de criminalidade da população.
Knight questiona a crença de que sexo e violência na televisão não produzem esse tipo de
comportamento na vida real, citando, para tanto, livros e artigos de revistas populares.
Sua ideia é que a mídia, em especial a televisão, gera imitações reais de comportamentos
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midiáticos, distorcem as figuras das mulheres e da família, promovem o uso de drogas
lícitas e ilícitas, e produzem efeitos neurológicos sobre seus telespectadores.
Sob essa perspectiva, e diante da realidade que “o mundo da mídia não está indo
embora”, a proposta do autor é “aprender a assimilar a mídia criticamente e administrar
seu uso em nossas vidas” (KNIGHT, 1994, s/p). Para atingir esse objetivo, o autor lista
onze perguntas que devem ser feitas antes de se assistir a um filme. Nesse trecho final do
livro, a lista não é dirigida à programas televisivos, mas apenas a filmes, sejam eles vistos
no cinema ou na TV. Algumas dessas perguntas são: (a) “O filme reflete uma visão de
mundo em harmonia com a ética cristã e aprimora ou deturpa meu sistema de valores?”;
(b) O que parece motivar os personagens? A chave para a felicidade no filme é o dinheiro,
o sexo, o poder, o status?”; (c) “Como me sentirei após ter assistido ao filme? Irei me
sentir esperançoso ou desiludido acerca dos temas que ele aborda?”; (d) “Como esse filme
afetará meu relacionamento com Cristo, minha família e as pessoas com as quais me
relaciono diariamente?”.
Após a lista de perguntas, Knight (1994, s/p) encerra o livro com um apelo:

Vamos parar de brincar de ser cristãos e vamos começar a fazer decisão
bem-informadas e inteligentes sobre o que iremos e o que jamais iremos
assistir, com base no princípio de que Jesus é o Senhor de nossas vidas.

5.1.11. “Media values: Christian perspectives on the mass media”, de Daniel Reynaud
(1999)
Assim como Scragg foi o primeiro especialista em comunicação a produzir um
livro sobre a mídia da perspectiva adventista com o The media, the message, and man em
1972, e Wheeler foi o primeiro acadêmico na área de comunicação a publicar um material
sobre o adventismo e a mídia em 1993 com Remoted controlled, é o livro de Daniel
Reynaud, Media values: Christian perspectives on the mass media, de 1999, o único do
corpus escrito por um especialista e acadêmico em comunicação com estrutura e
abordagem editorial acadêmica e científica. Reynaud possui PhD pela Universidade de
Newcastle e é professor de Comunicação e Inglês no Avondale College, instituição
adventista de ensino na Austrália, desde 1992.
Media values está dividido em quatro capítulos, totalizando 144 páginas. Sua capa
traz imagens de uma lente de câmera, uma televisão, uma filmadora antiga, uma estátua
do Oscar e a imagem de Jesus crucificado (ver Anexo 11). A abordagem acadêmica do
autor fica clara na introdução do livro, cujo objetivo é “ajudar a satisfazer a necessidade
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de vozes cristãs no mundo acadêmico da comunicação” (REYNAUD, 1999, p. 2). A obra
foca especialmente no audiovisual (cinema e televisão), “embora expanda algumas de
suas conclusões para incluir a mídia impressa e a música” (REYNAUD, 1999, p. 2).
Reynaud explica que trabalha apresentando um panorama de pontos de vista e argumentos
de pesquisadores da mídia, conectando-os ou contrastando-os com a visão de mundo
cristã. Sua contribuição para o público cristão é específica e realista:

Este livro não se destina a ser uma perspectiva cristã definitiva. O
cristianismo é suficientemente diverso para providenciar múltiplas
formas de interpretar a mídia. Ele se destina a prover um ponto-de-vista,
a informar, e a provocar. Espero que ele produza maior conscientização
em analisar a mídia [...]. Se o livro conduzir as pessoas a expandir,
esclarecer e contradizer suas descobertas, ele terá alcançado algo de seu
propósito. E se também conduzir a uma melhor gestão dos recursos
midiáticos pela igreja cristã, então sua existência terá sido justificada
(REYNAUD, 1999, p. 2).

Ainda na introdução do livro, Reynaud (1999, p. 2) constrói o pano de fundo de
sua obra comentando a relação histórica conflituosa entre a mídia e a religião cristã. Para
ele, ao mesmo tempo em que a mídia sempre foi vista como um meio eficaz de levar a
mensagem do evangelho adiante, ela também é encarada como uma ferramenta que se
opõe à causa em seu conteúdo e em sua utilidade. Diante dessa realidade, o envolvimento
do cristianismo com a mídia resultou em produções midiáticas de natureza e conteúdo
cristão e crítica cristã à mídia. Infelizmente, pondera Reynaud (1999, p. 3), que em ambos
os casos a atividade cristã não tem sido de “alta qualidade, embora normalmente seja
bem-intencionada”. Os motivos, para ele, são uma combinação de “entusiasmo ingênuo”,
“falta de experiência” e “simplicidade excessiva e ignorância de como a mídia realmente
funciona” (REYNAUD, 1999, p. 3).
No primeiro capítulo de Media values, chamado “Encoding values: film,
television and print”, o autor revisita brevemente a história dos meios de comunicação de
massa, com foco no cinema e na televisão. Essa seção, na verdade, é uma apresentação
didática dos conceitos básicos de filmagem e edição de vídeo e áudio, com simples
descrições técnicas sobre elementos como som, iluminação, ângulo, enquadramento,
frames etc, com várias imagens explicativas no estilo “guia ilustrado”. É somente a partir
do segundo capítulo, “Decoding values: television genres and audience studies”, que
Reynaud trabalha com a perspectiva cristã-adventista sobre os media, com foco na TV.
Ele reflete que há muitos crentes com uma postura esquizofrênica em relação à televisão,
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simultaneamente condenando a mídia, mas assistindo-a com frequência. O próprio estudo
da televisão para muitos religiosos “é uma perda de tempo”, sugerindo que a mídia “não
é digna de um olhar sério” (REYNAUD, 1999, p. 54). Contudo, o autor defende o estudo
acadêmico da televisão, cujo principal mérito seria “examinar a fonte de prazer e atração
de um meio que se provou tão popular”, e que “pode revelar bastante as atitudes e valores
da sociedade”, “descobrindo a ideologia oculta dos textos, porque essa é a grande
influência da televisão” (REYNAUD, 1999, p. 54).
Apesar da defesa da televisão como objeto de pesquisa acadêmico, Reynaud
(1999, p. 58) mantém pressupostos e adjetivações comuns a livros anteriores do corpus
desta tese. O desenvolvimento dessas ideias e argumentos, todavia são mais sofisticados
e menos “pastorais”. Reynaud (1999, p. 59) reforça a ideia de que a TV é mestre em
comunicar o visual – e não o verbal – e que fala às emoções, enquanto o texto fala ao
intelecto. Conquanto se acredite que a mídia televisiva é uma importante fonte de
informação, “na verdade ela é bastante pobre em comunicar fatos, lógica e ideias”, se
saindo melhor em transmitir “valores e atitudes” (REYNAUD, 1999, p. 59).
Ele afirma também que a maior parte das produções e da programação televisiva
sugere que “a humanidade é o centro”, e que “questões espirituais são irrelevantes”
(REYNAUD, 1999, p. 58). A TV apresenta violência e comportamentos antissociais, mas
“falha em examinar as causas, escolhendo em focar simplesmente em casos individuais”
(REYNAUD, 1999, p. 58). Ainda que exceções ocorram e mesmo levando-se em conta
que a televisão esteja respondendo nos últimos anos a pressões sociais para mudar suas
representações de mulheres, minorias étnicas e outros grupos marginalizados, Reynaud
(1999, p. 58) argumenta que “os opressores retratos da sociedade ainda são fortemente
enviesados para favorecer aos ricos, jovens, brancos e fisicamente atrativos”. Um grande
fator a ser considerado nos estudos de televisão para Reynaud (1999, p. 58) é que a TV
“tem mais que ver com marketing do que com educação, e sua representação do mundo
é moldada por imperativos comerciais”. E, para ele, embora a televisão possa sim ser útil
como ferramenta educativa, a razão primária de sua existência é comercial. E, por ter fins
lucrativos, e falando a partir da televisão australiana do final dos anos 1990, o autor
defende a ideia de que a TV não pode se dar ao luxo de ofender seus telespectadores, o
que faz da mídia “surpreendentemente conservadora, a despeito das acusações de que ela
tem diminuído valores sociais conservadores como a família” (REYNAUD, 1999, p. 59).
Para Reynaud (1999, p. 59), “a televisão ainda pode ser caracterizada como de direita,
sexista e racista (embora isso esteja mudando lentamente) e, acima de tudo, materialista”.
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Após analisar alguns gêneros televisivos como programas de esportes e de
competição, telejornais e séries criminais, ao autor se dedica a explorar a polêmica relação
entre TV e violência. O autor descreve resultados das principais pesquisas acadêmicas
sobre o tema, explorando suas especificidades e ressalvas, e discorrendo sobre os limites
de suas implicações. Sua conclusão é a de que “as respostas às questões sobre a televisão
parecem pouco conclusivas”, sendo “difícil aceitar que talvez a violência televisiva não é
realmente tão devastadora para a maioria das audiências quanto a crença popular
considerava” (REYNAUD, 1999, p. 78 e 83). Mesmo considerando que existe sim
violência na TV e que ela pode, de fato, influenciar negativamente, Reynaud desencoraja
a crença popular do religioso de que a mídia é a principal causadora de delitos, vícios e
crimes. Para o autor, da perspectiva cristã

talvez a violência televisiva seja o menor dos males, simplesmente pela
razão de que a maioria de nós entende isso como sendo um
comportamento socialmente inaceitável. Corremos mais risco quando
concordamos com a mídia, porque a televisão é mais poderosa quando
coincide com nossos valores, pois nesse caso estamos frequentemente
não conscientes de sua influência. A falta relativa de protesto de cristãos
sobre o materialismo, o culto à beleza, o racismo e o sexismo dos meios
sugerem que talvez esses valores formam parte de nossas atitudes, e
estão sendo reforçados pela televisão. A religião de Jesus foi a deveria
permanecer profundamente opositora à discriminação de gênero, raça,
idade, aparência ou renda. Em certo grau, o debate da violência é uma
distração em comparação com o dano real que a TV causa ao confirmar
nossos preconceitos enquanto permite que muitos de nós nos sintamos
bem porque condenamos um mal menor (REYNAUD, 1999, p. 84).

No capítulo três, “Case studies: film, television, print, music”, o autor comenta e
analisa peças midiáticas, no intuito de aplicar as técnicas e conceitos explorados nos dois
capítulos anteriores. Entre outros produtos, Reynaud avalia o filme “Uma linda mulher”,
os programas de TV “Battle of sexes” e “Blid Date”, as séries “Law and Order”, JAG” e
“NYPD Blues”, entre outros. É importante ressaltar que ao final de cada tópico de
capítulo do livro, o autor apresenta um box chamado “Application”, no qual ele tenta
estabelecer conexões entre o assunto discutido e a fé cristã, sugerindo muitas vezes
dinâmicas e atividades práticas. Após aplicação, ele apresenta uma lista bibliográfica
sugestiva para aprofundamento do leitor. Os mais detalhados boxes de aplicação estão
presentes no capítulo três.
Em seu quarto e último capítulo, “Christianity and the media”, o autor explora
algumas questões conflituosas, como as representações midiáticas da religião e o uso da
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tecnologia midiática pelos religiosos. Sobre as representações da religião e dos religiosos
pela mídia, Reynaud (1999, p. 113) admite que a televisão, por exemplo, não se esquiva
de caracterizar a religião como uma “força repressiva, composta por leigos e clérigos
limitados e hipócritas”, enquanto a própria igreja não colabora com essa relação ao
demonizar a mídia e atribuir as mazelas sociais à indústria da comunicação. A mea culpa
de Reynaud (1999, p. 114) continua ao lembrar que as representações da mídia podem
doer e serem exageradas e desproporcionais muitas vezes, mas “os cristãos precisam
admitir que a lacuna entre o que as igrejas proclamam e o que elas frequentemente
praticam dão às pessoas várias razões para encontrar o erro”.
Por fim, a respeito do uso da mídia pelos religiosos, o autor tece uma crítica a
natureza e abordagem das produções religiosas, em especial às televisivas. Para ele, a
televisão religiosa dialoga basicamente com os já convertidos, mas está longe de alcançar
“as massas de pessoas sem igreja” (REYNAUD, 1999, p. 122). Outra crítica é, segundo
o autor, o desconhecimento da maior eficácia dos meios. Reynaud (1999, p. 122) acredita
que a mídia impressa deveria focar em produzir argumentações, explicações e ideias,
enquanto a televisão, que é “relativamente pobre em transmitir ideias abstratas como
lógica e teologia”, deveria se concentrar em contar histórias, já que “a narrativa é a forma
dominante” tanto da TV quanto da Bíblia”.
Nas palavras finais do livro, o autor rechaça o paradigma de que a mídia deve ser
tratada apenas como ferramenta evangelística, mas também apreciada em seu valor
artístico e cultura. Para ele, durante muito tempo os religiosos têm considerado a mídia
como instrumento do diabo ou como instrumento do evangelho. Agora, para ele, é
necessário adicionar mais uma possibilidade de leitura, dessa vez estética, que consiste
na “apreciação do potencial artístico do filme, da televisão, do impresso, da música e nas
novas tecnologias da comunicação de massa” (REYNAUD, 1999, p. 131).
5.1.12. “Screen deep: a Christian perspective on pop culture”, de Scott Moncrieff (2007)
Lançado em 2007 pela Review and Herald, Screen deep: a Christian perspective
on pop culture (REYNAUD, 1999, p. 131) é de autoria de Scott Moncrieff, professor de
Inglês da Andrews University. A capa do livro, de fundo preto, traz na metade superior a
silhueta de um homem de costas, em frente a uma grande tela, cuja imagem não passa dos
típicos chuviscos de uma televisão fora do ar. Na segunda metade, encontra-se o título do
livro em letras cuja fonte emula o mesmo chuvisco da tela (ver Anexo 12).
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Screen deep possui 140 páginas, distribuídas entre três capítulos: o primeiro sobre
TV, o segundo sobre cinema, e o último, intitulado “More culture”, com uma miscelânea
de textos sobre tecnologia digital, revistas sobre o universo fitness, publicidade, mundo
das celebridades, entre outros elementos da cultura pop. Pela finalidade desta pesquisa,
este resumo irá se demorar mais na descrição do capítulo sobre televisão.
“Aprimorar suas habilidades de pensamento crítico em relação ao consumo de
mídia” é o grande objetivo da obra (MONCRIEFF, 2007, p. 14), que cita mais textos
bíblicos do que qualquer livro do corpus desta tese: são 157 delas176. A introdução do
livro se apoia no texto de I Tessalonicenses 5:21 (“julgai [examinai, em outras traduções]
todas as coisas, retende o que é bom”) para justificar aquilo que “eu [o autor] tentarei
fazer ao olhar com você uma série de pontos de referências da cultura popular”
(MONCRIEFF, 2007, p. 14). É por esse motivo que Screen deep na verdade é uma
coletânea de artigos opinativos, ensaios e até mesmo críticas177 sobre produtos e
elementos da cultura pop. Na seção de agradecimentos, o Moncrieff (2007, p. 7) deixa
claro que várias partes e textos do livro “apareceram antes de forma levemente diferente”
nas revistas Spectrum e Adventist Review.
No capítulo acerca da TV, o autor analisa cinco produções, entre game shows,
séries e reality shows: Lost, American Idol, Survivor, The biggest loser e Deal or no deal.
Já no capítulo sobre o cinema são analisados 19 filmes, entre eles, Crash, Luther, Shrek,
Truman Show, Titanic e The Godfather. As críticas aos produtos televisivos e
cinematográficos nem sempre são negativas. Pelo contrário. Muitas vezes, como no caso
de Crash, The biggest loser e Shrek, as produções são recomendadas pelo autor como
excelentes oportunidades para refletir sobre a intolerância racial e de classe e o culto à
beleza e à aparência na sociedade norte-americana, por exemplo. Além disso, Moncrieff
(2007, p. 52) sempre conecta lições espirituais com os filmes analisados, como quando
ele compara a resiliência de ir além da realidade visível e conhecida demonstrada pelo
personagem de Jim Carrey nas cenas finais de Truman Show ao desejo cristão de conhecer
o “céu” e a realidade eterna. Ao final de cada crítica televisiva e cinematográfica, o autor
elenca alguns versos bíblicos para o leitor ponderar e refletir.
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Contadas pelo autor desta tese.
Aqui me refiro ao gênero “crítica” como são feitas pelos profissionais especializados dos cadernos de
cultura de jornais e revistas, por exemplo, e que são chamados críticos de teatro, cinema, televisão, literatura
etc.
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O mesmo se dá no último capítulo, quando Moncrieff faz breves ensaios sobre
elementos da cultura pop. Ao refletir sobre a abordagem e conteúdo das matérias de
revitas Sports Illustrated ou da Gentleman’s Quaterly, ou ao fazer análises sobre o
impacto social e cultural do ipod e das redes sociais, as passagens bíblicas para reflexão
estão ao final de cada texto.
A tônica dos artigos e análises de Screen Deep transmite a ideia de que é possível
conviver com as mídias sem que o consumo de seus produtos seja automaticamente
pecado, desde que feito com criticidade e bom senso. Ainda assim, Moncrieff (2007, p.
104 e 120) replica vários dos argumentos de resistência usados por obras descritas neste
capítulo, como quando se preocupa com o isolamento e o desinteresse comunitário
provocado pelas redes sociais. O mesmo ocorre quando ele apresenta uma lista de
posturas da tecnologia que considera suficientes para fazerem o crente diminuir seu uso
ou até mesmo desligar-se dela.

Ok, estou escrevendo este livro no computador. Eu dirijo um carro. Eu
fiz compras de livros e CDs pela internet um dia desses. Não estou
correndo para me juntar aos Amish, pois como eu poderia morder a mão
que me alimenta? Mas aqui é quando eu salto do trem da tecnologia:
quando a tecnologia é colocada antes das pessoas [...]; quando o último
lançamento da tecnologia é apresentado como algo que indispensável
[...]; quando a tecnologia cria desordem mental [...]; quando a
tecnologia é apresentada como salvadora (MONCRIEFF, 2007, p. 119
e 120.

A estrutura do livro de breves ensaios e artigos em pílulas de conteúdo
autossuficientes, isto é, cujo sentido inicia-se e se encerra no mesmo texto, é tão marcante
em seu projeto editorial que não há conclusão na obra. Não existem considerações ou
reflexões finais: o livro simplesmente se encerra quando acaba o último ensaio, com suas
típicas passagens bíblicas para reflexão.
5.2. Reflexões e análise prévia
De todos os livros analisados, alguns padrões emergem de uma análise prévia,
entre elas destacam-se a discussão sobre a natureza da mídia televisiva e seu potencial
para o enfraquecimento intelectual e espiritual, o debate entre o uso evangelístico da TV
e seu papel como ferramenta satânica, a recomendação de abstinência versus consumo
moderado de programação televisiva, entre outros. Esses elementos, como se verá no
capítulo seguinte, irão configurar as tensões ou binômios teológico-sóciocomunicacionais

225
do problema adventismo-televisão, que são versões das polaridades teológicas
niebuhrianas em Cristo e cultura.
Além disso, percebeu-se que a relação de rejeição ao problema adventismotelevisão é mais marcante na maioria dos livros do corpus, assim como acompanha a
formação e o preparo acadêmico em comunicação dos autores. Dessa forma, em uma
primeira leitura e a grosso modo, o discurso das publicações Motion pictures and
television, de 1951, até What you watch, de 1994, defende a rejeição da TV como solução
para o problema adventismo-televisão. Já os dois últimos livros do corpus – Media values,
de 1999, e Screen deep, de 2007 – em sua ideia central e lógica argumentativa são
diferentes dos antecessores, e promovem uma relação de tensão paradoxal ao problema
adventismo-televisão. Nessa solução, nem a rejeição e nem a assimilação são opções
seguras, mas o constante ir-e-vir entre essas possibilidades é que traduz a vida cristã
diante da interação coma mídia televisiva. Na opinião do autor desta tese essa alteração
da postura de rejeição para a postura de tensão não ocorre por coincidência, mas, dentre
vários fatores, também por conta do maior preparo acadêmico e formal em comunicação
por parte dos autores.
Feita essa análise prévia, o capítulo seguinte apresentará de maneira mais
detalhada a construção do passo-a-passo da tipologia de matriz niebuhriana para o
problema adventismo-televisão, bem como a análise da literatura adventista a partir dos
binômios teológico-sóciocomunicacionais.
5.3. Roteiro da adaptação da tipologia de Niebuhr para a literatura adventista
sobre televisão
Como visto no capítulo 4, especialmente na seção 4.2, a tipologia de Cristo e
cultura foi desenvolvida de acordo com a seguinte lógica e estrutura:
(1) Identificação e estabelecimento de um conceito-chave estruturante: A partir
de sua visão da história do cristianismo e a da história da civilização ocidental, Niebuhr
identificou um “enduring problem”, ou “problema persistente” que, no caso de Cristo e
cultura, foi o “problema Cristo-cultura”. Esse seria o conceito-chave e ponto de partida
epistemológico a partir do qual Niebuhr teceria seus argumentos e análises, assim como
elaboraria sua tipologia. Para Niebuhr, o problema Cristo-cultura representava um debate
milenar, multiforme, confuso e polêmico sobre as relações entre a religião cristã e a
civilização ocidental no decorrer da história. O teólogo americano compreendia a relação
entre o cristianismo e a sociedade como um conflito entre autoridades. A pergunta crucial
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que ele se fazia era: a visão de mundo e o sistema de valores de qual entidade prevaleceria
nessa disputa? No entanto, esse conflito manifestava-se não somente entre cristãos e nãocristãos, mas também entre os próprios crentes. Conforme a história do cristianismo, os
adeptos possuíam concepções diferentes do que é ser leal à soberania de Cristo ou à
autoridade da cultura, por isso constantemente têm lutado entre si para legitimar suas
crenças e práticas e desqualificar as de um grupo cristão rival.
(2) A definição de um corpus de estudo representativo: A composição de um
corpus pertinente e representativo foi construído por Niebuhr a partir de fontes primárias
da história do cristianismo, entre eles textos e cartas do período da patrística e da Reforma
Protestante, e a partir de fontes secundárias como comentários e análises de teólogos,
sociólogos e historiadores. O trabalho de Niebuhr requereu um alto nível de erudição pelo
gigantesco escopo definido, mas foi decisivo para permitir que ele definisse critérios que
seriam indispensáveis à formulação de sua tipologia.
(3) A criação de critérios descritivo-avaliativos: Uma vez definido o conceitochave (problema Cristo-cultura) e o corpus (principais textos e ícones cristãos desde o
cristianismo primitivo até a idade contemporânea), é preciso “dissecar” o conceito-chave
em elementos ou constituintes. Afinal, o conceito-chave e estruturante é composto por
quais elementos, fatores e/ou pressupostos? A presente pesquisa propõe, com base no
trabalho de Yeager (2005), uma lógica de elementos binários, de caráter teológico e ético,
que compõem o problema Cristo-cultura. São esses elementos: já-ainda não (de
perspectiva escatológica), razão-revelação (de perspectiva epistemológica), naturezagraça

(de

perspectiva

antropológico-teológica),

pecado-bem

(de

perspectiva

soteriológica), lei-evangelho (de perspectiva ética e moral) e igreja-mundo (perspectiva
eclesiológica e missiológica). O problema Cristo-cultura é a base conceitual que abriga
esses seis elementos teológicos. Logo, eles se provam como os critérios que definem
como alguns componentes do corpus compreendem ou reagem ao problema Cristocultura de uma forma, enquanto outros componentes compreendem ou reagem de outra.
(4) Caracterização dos elementos do corpus: Após definirem-se os critérios,
passa-se para a etapa de enquadramento, na qual busca-se traçar características dos
componentes do corpus que permitem identificar qual a relação deles com os elementos
teológicos já-ainda não, razão-revelação, pecado-bem, etc. No caso de Niebuhr, buscouse identificar a perspectiva antropológico-teológica, escatológica, missiológica, etc, de
Lutero, Agostinho, Maurice, Tertuliano, entre outros.
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(5) Identificação dos tipos ideais: A partir da conexão que os componentes do
corpus possuem com cada um dos elementos teológicos, cria-se uma tipologia que possa
descrever em termos gerais qual é a postura dos componentes do corpus em relação ao
conceito-chave e estruturante. No caso de Niebuhr, criaram-se os tipos “Cristo contra a
cultura”, “Cristo da cultura”, “Cristo acima da cultura”, “Cristo e a cultura em paradoxo”
e “Cristo, transformador da cultura”, que abrigavam não somente a configuração das
perspectivas distintas dos elementos teológicos, mas também a relação existente entre o
componente do corpus e o problema Cristo-cultura. Essas relações foram estabelecidas
da seguinte forma: grupos e líderes cristãos no decorrer da história têm lidado com o
problema Cristo-cultura mediante uma relação de rejeição (“Cristo contra a cultura”),
assimilação (“Cristo da cultura”), síntese (“Cristo acima da cultura), tensão (“Cristo e a
cultura em paradoxo”) ou transformação (“Cristo, transformador da cultura”).
(5) Avaliação dos tipos ideais: Por fim, avaliam-se os tipos em termos de forças,
fraquezas, potencialidades e riscos em termos teológicos, éticos e mesmo sociológicos.
Mesmo décadas após a publicação de Cristo e cultura, sua tipologia continua
sendo usada como instrumento de categorização e estudo a fim de se perscrutar a relação
entre religião e projeto civilizatório, e teologia e sociedade. Em um olhar mais atento
sobre as aplicações e usos da tipologia de Niebuhr por outros autores, pode-se perceber
dois padrões: (1) adaptações da tipologia niebuhriana que tentam manter o problema
Cristo-cultura e sua configuração como propostos originalmente, e consideram sua
adaptação como uma derivação ou extensão da proposta de Cristo e cultura, e (2) as
adaptações da tipologia niebuhriana que rompem com o problema Cristo-cultura e com a
lógica da tipologia, apenas usando sua terminologia ou a descrição básica dos tipos.
Levando-se em conta a lógica do método usado por Niebuhr, o primeiro grupo de
adaptações preservam à intenção do autor, ao passo que o segundo grupo não mantém seu
modus operandi e nem sua lógica, mas alteram sua categorização, muitas vezes
utilizando-a apenas como um tímido ponto de partida para uma nova proposta
epistemológica e metodológica.
Novamente, exemplos de uso que rompem com a lógica da tipologia niebuhriana
são maioria. Todavia, os principais exemplos de uso que tentam manter o propósito e a
lógica da tipologia de Niebuhr, ainda assim não levam em consideração os elementos
teológicos como componentes do problema Cristo-cultura e nem como definidor dos tipos
ideais. Conclui-se, portanto, que a tipologia de nosso autor não é reproduzida e/ou
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adaptada apropriadamente no contexto de fidelidade à sua lógica estruturante, como foi
explanado nas seções 4.1.3 e 4.2.6.
Logo, é objetivo desta tese fazer um estudo que represente um desdobramento da
definição original de “enduring problem” de Niebuhr. Dessa forma, pretende-se
compreender o pensamento adventista acerca da televisão através de uma adaptação da
tipologia de Niebuhr. Mas, diferentemente da limitação apresentada por vários autores,
nosso trabalho se propõe a adaptar a metodologia de Niebuhr incluindo os seis elementos
teológicos que ele constrói. Assim, esta tese procurar enquadrar os sujeitos do corpus de
análise de acordo com uma adaptação dos critérios teológicos utilizados por Niebuhr. E,
dessa forma, pretende-se fazer uso da tipologia de Cristo e cultura respeitando o máximo
possível sua lógica e estrutura original – isto é, preservando o que se pode chamar de
matriz niebuhriana – e, ao mesmo tempo, descobrindo novas nuances e desdobramentos
do problema Cristo-cultura.
Seguindo o roteiro da tipologia de Cristo e cultura já desenvolvido nesta seção, é
hora de fazer o mesmo para a elaboração de uma tipologia de matriz niebuhriana do
pensamento adventista acerca da televisão.
(1) Identificação e estabelecimento de um conceito-chave estruturante: Se
Niebuhr identificou como conceito-chave estruturante de sua tipologia o “problema
Cristo-cultura”, é possível estabelecer o “problema adventismo-televisão” como base
para a nova tipologia proposta nesta tese. O problema adventismo-televisão178, consiste
na relação conturbada e conflitante entre o adventismo do sétimo dia –movimento de
orientação textocentrado, autocompreensão exclusivista, de orientação escatológica e de
ênfase experiencial cognitivo-intelectual, e um meio de comunicação essencialmente
visual e de vocação “material” e “secular”. Como Carson (2012, p. 22) já havia explicado
e cuja discussão pode ser vista com mais detalhes na seção 3.3.1, o problema Cristocultura de Niebuhr não contrapõe a figura histórica de Jesus com a cultura, no sentido de
retirá-lo da temporalidade e da existência social. Antes, contrasta duas fontes de
autoridade, duas visões de mundo, dois sistemas de valores, que Carson (2012, p. 22)
define como sendo Cristo “e todas as demais fontes de autoridade despojadas de Cristo
(embora Niebuhr esteja basicamente pensando em autoridade secular ou civil e não na
autoridade reivindicada por religiões rivais)”.

178

Em futuros estudos pode-se formular uma tipologia e categorização mais amplas, considerando que o
problema entre o adventismo e a televisão é um desdobramento e uma especificação do problema entre o
adventismo e a mídia.
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(2) A definição de um corpus de estudo representativo: A composição do corpus
de Cristo e cultura foi feito com os principais textos de toda a história do cristianismo e
de comentários e análises de especialistas. Por sua vez, esta tese selecionou como corpus
toda literatura adventista sobre a televisão, desde que cumprisse todos os seguintes
requisitos, como já descrito e justificado na introdução desta tese: (1) autoria adventista;
(2) publicação via editora ou instituição adventista; e (3) abordagem não periférica da TV
em seu conteúdo e acréscimo relevante à discussão do problema adventismo-televisão; e
(4) publicações editoriais em forma de livros, livretos, panfletos ou folhetos somente,
excluindo-se documentos, atas, relatórios, trabalhos acadêmico, pesquisas científicas e
artigos e matérias de revistas. Após esses critérios de seleção, o corpus configurou-se de
12 livros, cujo resumo e panorama já foi apresentado neste capítulo na seção 5.1. A
exclusão de outros materiais do corpus não representa, entretanto, que os mesmos não
foram considerados nesta pesquisa. Ao contrário, documentos, artigos de periódicos e
trabalhos acadêmicos foram citados e explorados nas seções 1.2 e 1.3 e forneceram
insumo teórico-conceitual para a tese como um todo.
(3) A criação de critérios descritivo-avaliativos: Na análise feita por Ottati (1982,
1988 e 2003) e Yeager (2005) da tipologia de Cristo e cultura, os elementos teológicos
de tensão binária que configuram o problema Cristo-cultura são: já-ainda não (de
perspectiva escatológica), razão-revelação (de perspectiva epistemológica), naturezagraça (de perspectiva da doutrina da criação e da doutrina de Deus), pecado-bem (de
perspectiva antropológico-teológica, hamartiológica e soteriológica), lei-evangelho (de
perspectiva ética e moral) e igreja-mundo (de perspectiva eclesiológica e missiológica).
Tomando como base essa lógica tipológica, verificou-se no resumo e análise prévia do
corpus apresentados na seção 5.2, assim como na análise historiográfica do capítulo 1,
novas tensões binárias, específicas ao problema adventismo-televisão, mas ainda ligadas
e de certa forma provenientes das polaridades originais niebuhrianas. Esses binômios não
são apenas elementos teológicos e filosóficos, como na tipologia niebuhriana original,
mas também trazem perspectivas teológicas, sociológicas e comunicacionais. São eles:
“pausa-urgência” (de perspectiva escatológica), “imagem-texto” (de perspectiva
epistemológica), “demonização-sacralização” (de perspectiva da doutrina da criação e da
doutrina de Deus), “autonomia-manipulação” (de perspectiva antropológico-teológica e
hamartiológica), “protagonismo-coadjuvação” (de perspectiva e soteriológica e ética) e
“abstinência-moderação” (perspectiva eclesiológica e missiológica). O problema
adventismo-televisão é a base conceitual que abriga esses seis elementos teológico-
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sociológico-comunicacionais ou, como será descrito nesta tese a partir de agora,
teológico-sóciocomunicacional. Logo, eles se provam como os critérios que definem
como alguns componentes do corpus compreendem ou reagem ao problema adventismotelevisão de uma forma, enquanto outros componentes compreendem ou reagem de outra.
(4) Caracterização dos elementos do corpus: Definidos os critérios, busca-se
traçar características dos componentes do corpus que permitem identificar qual a relação
deles com os elementos teológico-sóciocomunicacionais “pausa-urgência”, “imagemtexto”, etc. Para isso, serão analisados argumentos, declarações, citações bíblicas e de
Ellen White e trechos das obras que indiquem como o autor compreende o problema
adventismo-televisão

a

partir

dos

binômios

teológico-sóciocomunicacionais

estabelecidos.
(5) Identificação e avaliação dos tipos ideais: A partir da conexão que os
componentes do corpus possuem com cada um dos elementos teológicos, cria-se uma
tipologia. Ela deve poder descrever em termos gerais qual é a postura dos componentes
do corpus em relação ao conceito-chave e estruturante. No caso do corpus desta pesquisa,
foi possível criar os tipos “Adventismo contra a televisão” (relação de rejeição com o
problema adventismo-televisão) e “Adventismo e a televisão em paradoxo” (relação de
tensão com o problema adventismo-televisão), como será mais bem explicado na seção
5.5 deste capítulo. Após os tipos serem estabelecidos, faz-se uma análise das forças,
fraquezas, oportunidades e riscos que cada um deles traz à discussão e resolução do
problema em questão, no caso o “problema adventismo-televisão”.
5.4. Análise das tensões teológico-sóciocomunicacionais
5.4.1. As tensões “pausa-urgência” e “demonização- sacralização”179
Nas publicações adventistas analisadas nesta tese verifica-se que o conflito
“pausa-urgência”, que acontece na interação conturbada com a mídia televisiva, é a tensão
teológico-sóciocomunicacional que emerge do binômio de natureza escatológica já-ainda
não. Em diálogo com essa polaridade pausa-urgência está a vocação escatológica do
movimento adventista, calcada na compreensão profética de sua origem e missão, tal qual
179

Essa é a única seção em que dois binômios são apresentados e analisados juntos, embora seus paralelos
na estrutura de Cristo e cultura – já-ainda não e natureza-graça estejam separados. Essa análise conjugada
ocorre por conta da quantidade pequena de citações encontrada no corpus, em comparação com os outros
binômios e, principalmente, por conta do fato de que praticamente todas as citações que se referem à tensão
pausa-urgência serem as mesmas que retratam a tensão demonização-sacralização.
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retratado na seção 2.1 do capítulo 2. Assim como o binômio niebuhriano já-ainda não
representa o conflito entre a vida cristã orientada para as transformações sociais no
presente e a vida cristã orientada para uma preparação visando um futuro escatológico, a
polaridade pausa-urgência representa a tensão entre a utilização da mídia como
entretenimento, recreação ou educação (pausa) e seu uso como ferramenta proselitista e
evangelística com o intuito de acelerar o “fim” (urgência).
De igual forma, a tensão teológica natureza-graça em Niebuhr têm relação direta
com a doutrina de Deus e a da criação, alternando entre a ênfase na dimensão de ira do
Deus Criador e na faceta de misericórdia do Deus Redentor. Os cristãos que orbitam o
polo “natureza” se aproximam mais do Deus governador, autoritário e soberano sobre sua
criação, enquanto os que se ressaltam o polo “graça” defendem um Deus amoroso e
misericordioso com suas criaturas. Seguindo nessa lógica, a polaridade “demonizaçãosacralização” envolve a disputa entre a natureza – e de certa forma também a origem – da
mídia. Seria a televisão divina ou satânica? Ela é instrumento evangelístico ou
estratagema diabólico?
Tendo em vista a análise sobre a relação adventismo-televisão feita por trabalhos
acadêmicos adventistas, como visto na seção 1.3 do capítulo 1, um dos argumentos mais
recorrentes para desestimular o envolvimento do crente com a televisão é o fator “tempo”,
especialmente relacionado aos eventos “juízo” e “volta de Jesus”. Engelkemier (1967b,
p. 9), em seu livro Quagmire... jungle... desert... or what?, é o primeiro autor do corpus
desta tese a inserir a discussão sobre a perda de tempo na relação do crente com a TV.
Além dele, Wheeler (1993, p. 48 e 172) descreve a televisão no livro Remote controlled
como sendo “o maior aniquilador de tempo já inventado”, alertando o leitor de que “no
juízo final cada um de nós terá que responder por todo o tempo que gastamos em frente
à TV, hipnotizados por seu feitiço”. Para além de seu viés escatológico e da doutrina de
Deus, essas descrições que pressupõem a televisão como um aparelho inútil, banal e
consumidor de tempo, também reforçam o diálogo do problema adventismo-televisão
com o legado utilitarista do adventismo em sua relação com as artes, como estudado na
seção 2.2.2.
O paradigma adventista do “grande conflito” é a moldura que abriga e legitima a
discussão do uso da mídia versus o fator tempo na literatura adventista sobre a televisão.
Hegstad, em Mind manipulators, e Scragg, em The media, the message and the man, são
os autores que mais exploram essa abordagem tão cara à teologia adventista. Para eles, é
visível que “uma batalha é travada pelas mentes e corpos da humanidade” (SCRAGG,
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1972, p. 31), na qual Satanás “trabalha com perversa sutileza para seduzir e destruir a fé
dos seguidores de Deus” porque “sabe que pouco tempo lhe resta” (SCRAGG, 1972, p.
130). Hegstad (1974, p. 29) comenta que Satã procura destruir, literalmente, “o senso de
urgência” dos adventistas, impedindo-os de cumprir a tarefa que lhes foi dada. Se o
próprio diabo se empenha diante do iminente fim dos tempos, a lógica encontrada na
literatura adventista é que ainda mais comprometimento com a urgência e a vigilância
deveria haver entre o “povo que irá preparar o mundo para a volta de Jesus”. Esse
comprometimento consiste em buscar descobrir quais são as estratégias de Satanás para
enganar os “escolhidos de Deus”. Hegstad (1974, p. 30) conta que “não há nada que o
príncipe do mal tema mais do que quando nos tornarmos cientes de suas técnicas”, por
isso “é nossa obrigação descobri-las”. Entre os métodos diabólicos destacam-se os media,
pois Satã usa “as invenções do homem – televisão, rádio”, que “poderiam ser uma grande
bênção à humanidade, explorando “seu potencial para o mal” (HEGSTAD, 1974, p. 29).
O vocabulário bélico e as comparações diretas da mídia com o arsenal satânico
ocorrem mais vezes, como no excerto abaixo:

Uma batalha pela sua mente é travada constantemente. As forças
satânicas usam os meios de comunicação como suas armas de pelotão
de frente. A imprensa, as transmissões de rádio e televisão, o filme e o
palco ameaçam a espiritualidade (SCRAGG, 1972, p. 130).

A prova de que o diabo está ativo e atuante seria a imoralidade e a violência que
“assolam” a sociedade da época dos autores, que sempre olham para a geração passada
com saudosismo. Logo, na literatura adventista é nítida a ênfase na demonização da
mídia, considerada ferramenta do mal. É bastante simbólica e representativa a
comparação da indústria midiática e do entretenimento com a descrição de Babilônia em
Apocalipse 18:2 (“[Babilônia] se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de
espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável”), feita em The
television time bomb (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 56).
No entanto, Scragg (1972, p. 123) comenta que, embora reconheça que a mídia é
uma das responsáveis por trazer a sociedade a esse estado de maldade que aponta para “o
fim do tempo da humanidade”, ele também convida o crente a não apenas lutar pelo “fim
do sistema [midiático]”, mas a ajudá-lo produzindo conteúdo religioso.
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Se queremos aproveitar qualquer coisa do “aumento do
conhecimento”180 e a rápida transição para os últimos dias, a questão é
que precisamos usá-los para espalhar o conhecimento da palavra de
Deus [...]. Não é suficiente se manter admirados com os voos para a
Lua. Nós devemos estar ávidos por usar as mesmas tecnologias de
comunicação que fizeram isso possível e preparar o ser humano para o
voo ao céu [no sentido de paraíso] (SCRAGG, 1972, p. 136 e 137).

Dessa forma, a batalha entre Cristo e Satanás acontece com as mesmas armas para
ambos os “exércitos”. Apesar de reconhecer o mau uso que se faz da mídia, o crente
precisa se apropriar dessas tecnologias comunicacionais para propagar o evangelho,
“apressando” a volta de Jesus. Scragg (1972, p. 94) explica que “ao nos dirigirmos para
os eventos finais do nosso mundo, nossos esforços comunicacionais devem irradiar o
penetrante poder da palavra de Deus”. Scragg (1972, p. 141) admite que os meios de
comunicação, em especial os eletrônicos como a TV, podem fazer com que a mensagem
para o tempo do fim encontre acesso a lugares fisicamente intransponíveis: “a
comunicação eletrônica irá abrir portas para o contato pessoal”. Por isso, Scragg (1972,
p. 140) explica que a televisão e outros media são invenções e tecnologias de Deus para
pregar o evangelho, ainda que usadas pelo diabo de forma inapropriada.

Precisamos do poder dos meios de comunicação de massa para ajudar
a vencer o erro. Quão fácil é convencer-se de que a mídia é dirigida pelo
diabo [...], ainda assim eles são um dos meios pelos quais Deus
terminará a missão da igreja. Eles [os meios de comunicação] ainda
podem, como os anjos no nascimento de Cristo, proclamar as boas
novas de salvação (SCRAGG, 1972, p. 134).

Logo, ao analisar a polaridade teológico-sóciocomunicacional “pausa/urgência”
fica claro que, devido à vocação escatológica do movimento, o adventismo estabelece a
relação com a TV quase que exclusivamente do ponto de vista da vigilância e da “pressa”.
Sua origem milerita está ligada ao “ainda não”, sendo o presente apenas um tempo de
preparação para o “porvir”. Assistir televisão como pausa cotidiana ou como meio de
informação, portanto, é visto na maioria das vezes como uma perda de tempo. O cenário
escatológico adventista, com o início do “juízo investigativo” e com a iminência da volta
de Jesus, não permite ao crente se dar ao “luxo” de se relacionar com a televisão de uma
maneira que não seja missionária. Essa ênfase na urgência se intensifica quando os
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Essa é uma referência a uma interpretação tradicional adventista do texto bíblico de Daniel, sobre o fim
dos tempos. Para mais detalhes, veja a seção 2.1.2 do capítulo 2 desta tese.
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autores adventistas enquadram o uso dos media no repertório das principais estratégias
satânicas para a perda de foco e para a alienação da existência do “grande conflito”.
No entanto, apesar de identificar o papel “maléfico” que a televisão e outros media
exercem no desenrolar do grande conflito, os autores adventistas acreditam que Deus é o
inventor das tecnologias da comunicação. E, por esse motivo, o crente deveria se valer da
televisão e das mídias para anunciar as “três mensagens angélicas” e a volta iminente de
Cristo. Contudo, o mesmo pano de fundo do “grande conflito” é também o motivo pelo
qual os autores adventistas parecem decididos em relação ao papel negativo
desempenhado por ela, mesmo que reconheçam seu potencial missionário e escatológico.
No discurso adventista, quem faz mais uso da televisão é Satanás, através de sua
programação contrária às crenças cristãs e aos valores da família. Aos olhos adventistas,
a televisão foi invenção de Deus, mas tem sido a ferramenta preferida do inimigo. É
desejo do crente que a televisão seja usada para a “glória” de Deus, mas ela ainda é área
de domínio de Satã. Logo, como se viu, o discurso demonizador da mídia é mais marcante
do que qualquer outra ênfase nos textos dos autores adventistas estudados.
Associar a origem dos meios de comunicação à uma fonte divina reforça a ideia
de que a gênese do adventismo, como acontece também com o protestantismo, passa pelo
desígnio divino de reforma e reavivamento por meio da invenção da mídia impressa.
Afinal de contas, o adventismo, além de herdeiro da imprensa de Gutenberg via Reforma,
também é fruto do legado de publicações impressas do movimento milerita, como se viu
na seção 2.1.1 do capítulo 2. Todavia, a associação do uso da televisão ao diabo também
está conectada à ética puritana de vida estrita e pudica, que rejeita tudo o que não é sacro
e religioso. Dessa forma, enquanto a literatura adventista pende para o polo “urgência”
do binômio pausa-urgência, na polaridade demonização-sacralização enfatiza-se o
primeiro elemento.
As exceções à ênfase citada do binômio demonização-sacralização são os livros
Screen Deep e Media values. O primeiro enxerga a presença de Deus na cultura pop e no
conteúdo televisivo não religioso, mostrando que existem lições teológicas importantes
que podem ser aprendidas por um meio de comunicação de natureza e programação
“secular”. O segundo alterna elogios e críticas à televisão, o que permite classificar sua
abordagem como permanecendo no espectro do centro na tensão entre os extremos
“demonização” e “sacralização”. Acerca do binômio pausa-urgência não há em ambos os
autores a preocupação escatológica presente na maioria das publicações adventistas sobre
TV. O foco dos dois livros encontra-se mais equilibrado entre a necessidade de reflexões
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sobre o consumo mídiático cotidiano com a reafirmação do potencial evangelístico da
tecnologia.
5.4.2 A tensão “imagem-texto”
Assim como o binômio niebuhriano de viés epistemológico razão-revelação
expressa o conflito entre a crença no predomínio da razão e da ciência como forma de
entender o mundo e a crença de que a razão é contaminada pelo pecado e a revelação é a
única forma segura de se compreender a realidade, a polaridade imagem-texto também
representa uma tensão teológica e comunicacional. O binômio imagem-texto mostra o
embate entre a crença na sacralidade do texto e da cultura do impresso versus a cultura
visual e imagética no tocante ao potencial cognitivo e espiritual de ambas as plataformas.
Por trás da polaridade imagem-texto existe a força de uma cultura da palavra no
adventismo, herdada do protestantismo, e intensificada pelo legado do movimento
milerita e pela influência exercida pela escritora e pioneira Ellen White, entre outras
razões. Sendo um movimento religioso de natureza textocentrada e iconoclasta em
relação a outros dispositivos de comunicação que não o impresso e textual, conforme
desenvolvido no capítulo 2 na seção 2.2, era de se esperar resistência à própria natureza
imagética da mídia televisiva.
Diante desse background, a crítica à natureza visual da televisão é feita já na
primeira publicação sobre a mídia em 1951, mediante a acusação de que a TV apresenta
“graficamente”, por sugestão ou descrição, “os pecados e crimes da humanidade”
(MISSIONARY VOLUNTEER DEPARTAMENT, 1951, p. 4). Em What about
television?, de 1956, a TV é contrastada com o texto no sentido de que a presença de um
enfraquece ou elimina o outro: quanto mais televisão, menos leitura (GENERAL
CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS COMITEE, 1956b, p. 5). E isso
ocorre porque um grande motivo para a desqualificação da imagem em detrimento do
texto é a crença na incapacidade da primeira em nutrir e estimular o pensamento abstrato.
As ideias que Giovanni Sartori sistematizaria e articularia no ensaio Homo videns:
televisão e pós-pensamento, já mostravam seu despertar nas publicações adventistas
sobre televisão deste corpus a partir dos anos 1960181.
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Obviamente, a gênese das ideias da televisão como um instrumento de incapacitação intelectual não é
prioritariamente adventista, e remonta à literatura da época que é citada pelos autores adventistas.
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Sartori (2001) afirma que o homo videns, isto é, o ser humano que pertence à
geração criada na frente de um televisor antes de aprender a ler e escrever, está
diminuindo sua capacidade de abstrair e conceber ideias claras e distintas. Para Sartori
(2001, p. 37), “o ver está atrofiando o compreender” e, segundo o autor adventista
Wheeler (1993, p. 41), “mais e mais estudiosos da mídia estão começando a suspeitar que
a TV pode realmente estar destruindo neurologicamente a habilidade do telespectador de
conceituar”. E é nesse sentido que vários autores adventistas comparam a atividade de ler
com a de assistir, como no exemplo abaixo.

Não há nada mais próximo a se fazer nada do que sentar-se em frente à
televisão. Tudo o que o telespectador tem de fazer é sentar-se e absorver
a informação. Ler, por outro lado, requer concentração. As palavras não
vão entrar na mente do leitor sem esforço. [...] Ler forma imagens
visuais de ideias abstratas na mente [...]. A televisão também é um meio
visual, mas suas palavras são faladas. Uma das características que
distinguem o ser humano do animal é a habilidade de entender ideias
abstratas. Mas ideias abstratas não podem ser retratadas na tela em
imagens. Ainda assim um estudante pode se debruçar sobre um livro
até a hora em que ele aprende sua lição. Esse tipo de estudo disciplinado
fortalece a mente, mas é esse mesmo tipo de estudo que a televisão
induz as crianças a evitar (MOORE, 1979, p. 75).

Assistir televisão é visto como uma atividade passiva e não ativa, produtiva e
producente. “Ao menos com o impresso e com o rádio, a mente converte palavras
abstratas em seu próprio imaginário visual”, comenta Wheeler (1993, p. 43), “ao passo
que, como McLuhan nos avisou, a TV dispara imagens já prontas nos cérebros de quem
assiste”. Com esses pressupostos em mente, Wheeler (1993, p. 185), que os jovens que
conheceu “mais eficientes, mais criativos, em termos de sua habilidade de inovar [...]
foram aqueles que, quase sem exceção, estavam protegidos da mídia o máximo possível
durante a infância”. Media values é mais um livro adventista a tratar da televisão sob essa
ótica cognitivamente depreciativa: “a televisão é melhor em comunicação visual, e não
verbal, e apela primariamente a nossas emoções, e não ao intelecto” (REYNAUD, 1999,
p. 59).
Reynaud continua a argumentação de crítica ao visual afirmando que “enquanto
muitos acreditem que a televisão é uma importante fonte de informação, na verdade ela é
bastante pobre em comunicar fatos, lógica e ideias” (REYNAUD, 1999, p. 59). A síntese
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do tratamento crítico182 – e às vezes pejorativo – que o adventismo dá ao visual e
imagético em contraste com o texto encontra-se nas fortes palavras de Reynaud (1999, p.
122 e 124): a televisão é “relativamente pobre em transmitir ideias abstratas como lógica
e teologia”, ao contrário da mídia impressa que é capaz de “explicar, raciocinar e
argumentar”, por isso se uso deveria ser primariamente “visual, e não verbal”, “emotivo,
e não lógico”, “narrativo, e não abstrato”, “comportamental, e não racional”.
Outra razão para a rejeição adventista ao elemento imagético é o poder que se
acredita que ele possui sobre a mente e sobre os sentidos. Em vários livros do corpus é
dado muito destaque ao papel do sentido da visão como principal receptáculo de
informações, cujo poder consiste mais do que outros sentidos em “estimular a motivação
e o pensamento humanos” (SCRAGG, 1972, p. 12). E, como visto na seção 2.2.3 do
capítulo 2, a questão do controle dos sentidos e do domínio da mente sobre o corpo é vital
na visão antropológica adventista. Melashenko e Crosby (1993, p. 45) trazem um
conselho que ilustra bem como o adventismo encara a ameaça que os olhos, que são as
“janelas da alma”, podem representar para a vida espiritual: “Tome cuidado, muito
cuidado com o que você permite que entre em seu coração através dos seus olhos”.
A visão é tida como uma inimiga em potencial do crente e, por esse motivo, o
imperativo espiritual é “os olhos devem ser controlados (MELASHENKO e CROSBY,
1993, p. 20). Assim, textos bíblicos que apontam os olhos como causa do mal ou
oportunidade para a entrada do pecado são citados com frequência, como Eclesiastes 2:10
(“Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei [...] e eis que tudo era vaidade e
correr atrás do vento”), Jó 31: 1 (“Fiz uma aliança com meus olhos; como, pois, os fixaria
eu numa donzela?”), Mateus 5:29 (“Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lançao de ti”), e Salmos 101:3 (“Não porei coisa injusta diante dos meus olhos”), este último
sendo o texto mais citado entre os livros do corpus.
Soma-se a isso o peso de uma frase de Ellen White, citada nos livros What about
television?, Mind manipulators, Televiolence, Remote controlled e The television time
bomb: “pela contemplação somos transformados183” [“by beholding we become
182

De forma implícita, é possível verificar a abordagem adventista crítica ao papel e à natureza do visual e
da imagem em trabalhos acadêmicos na área de comunicação produzidos por autores adventistas, entre eles
Dorneles (2004) e Groger (2012).
183
Essa frase aparece em alguns escritos de Ellen White. Como exemplo, listo aqui três deles, que podem
ser encontrados no livro póstumo Mente, caráter e personalidade I, que é uma compilação de seus textos
reunidos sob o tema da saúde mental e moral: “É lei, tanto da natureza intelectual quanto da espiritual, que,
pela contemplação, nos transformamos”, “Contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na
imagem deles” e “Olhando para Jesus adquirimos visão mais brilhante e distinta de Deus, e pela
contemplação somos transformados” (WHITE, 2005a, p. 331)
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changed”, no original em inglês]. Embora a palavra “contemplação” tenha sentido
primário de meditação, reflexão ou naquilo em que o pensamento se demora, a conotação
enfatizada pela literatura adventista sobre TV é a absorção de informações ou
experiências pelos sentidos, em especial o da visão. Daí existirem alertas como “tome
cuidado com o que você expõe sua mente através dos sentidos [...], lembre-se: pela
contemplação somos transformados” (HEGSTAD, 1974, p. 31), e “Porque o que vemos
[...] é o que nos tornamos” (RICHARDS JUNIOR, 1978, p. 20).
Além disso, mais um motivo para essa perspectiva crítica em relação a natureza
visual e imagética da televisão tem que ver com o problema da ficção versus realidade no
adventismo, como discutido na seção 2.2.2 do capítulo 2 desta tese. Vários livros
adventistas analisados neste corpus, portanto, mencionam as declarações de Ellen White
acerca da literatura de ficção, aplicando-as à realidade da televisão. O principal eixo
argumentativo é o malefício da irrealidade e do não factual nos seriados, nas soap operas,
nos desenhos animados e nos filmes.
Essa postura “anti-fictícia” começa com o documento em forma de folheto Motion
Pictures and television, de 1951, que considera inaceitável a exibição de produções
cinematográficas ou televisivas em ambientes adventistas que retratem quaisquer tipos de
encenações dramáticas de ficção (MISSIONARY VOLUNTEER DEPARTAMENT,
1951, p. 7). As primeiras recomendações de programas de TV para adventistas dão ênfase
à não ficção, como documentários, programas sobre a natureza, entre outros, e continuam
a alertar para o perigo de produções que “distorçam os fatos ou pervertam a verdade”
(GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS COMITEE, 1956b,
p. 12), como segue no exemplo abaixo.
[...] devemos escolher definitivamente apenas “tudo aquilo que é
verdadeiro”, honesto, justo, puro, amável, e de boa fama; e
deliberadamente recusar aquilo que é falso e irreal, e que envolve
engano
e
fingimento
(MISSIONARY
VOLUNTEER
DEPARTAMENT, 1951, p. 5).

A preocupação com o irreal continua latente nos livros adventistas dos anos
seguintes. Moore (1979, p. 44) comenta em Television ad the Christian home que a TV
“imprime falsas suposições como se fossem reais”, enquanto que Melashenko e Crosby
(1993, p. 34) acusam a TV de promover uma “distorção da realidade que tende a
corrupção”. Scragg (1972, p. 79), no livro The media, the message and man, estabelece
que “quando negamos a realidade, nos alinhamos com Satã”, por isso devemos tomar
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cuidado com filmes, romances ou outras produções fictícias, através dos quais somos
transportados “de um mundo de realidade para um mundo de falsidade”, onde “Satanás
brilha”. Em Mind manipulators, os autores disparam: “a TV não nos dá realidade, mas
uma distorção doentia dela” (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 34). Não é à toa que
a maior parte das listas com recomendações que os livros analisados apresentam levantam
a questão se o que o crente pretende assistir é verídico ou real – porque caso seja fictício,
dramatizado ou fantasioso, já está a priori desqualificado.
O receio adventista com a ficção se torna ainda maior quando se trata da mente
infantil: a televisão “reduz a habilidade de imaginar e criar porque alimenta mente jovens
com fantasias pré-fabricadas” (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 47). Quem mais se
debruça sobre essa interface entre ficção e infância é Wheeler, em Remote controlled, até
levantando questões a partir do ponto de vista das neurociências.

Embora o telespectador adulto possa vivenciar o drama [o gênero
televisivo] em dois níveis, (1) sabendo que não é verdade, mas (2)
respondendo a ele como se fosse realmente verdadeiro, o sistema
nervoso do corpo não é diferente de quando, como crianças, o que era
visto na televisão era percebido como realidade. O sistema nervoso [...]
é emocionalmente afetado pelo que é dramatizado através de outros
como se fosse de fato vivido na vida real. Essa é a razão pela qual tantos
fãs de carteirinha de soap operas apresentam sérios problemas
matrimoniais: eles são tão drenados pelo reviver do drama fictício que
lhes resta pouco a dar ao seu marido ou esposa na vida real (MOORE,
1979, p. 75).

A solução sugerida para o problema da TV na infância, como não poderia deixar
de ser, encontra-se no texto. Uma resposta recorrente é a de que em vez de permitir que
a criança assista televisão, ela deveria ser encorajada a ler um livro (MELASHENKO e
CROSBY, 1993, p. 9).
A única voz dissonante sobre o combate à ficção é a de Reynaud em Media values.
Ele afirma que os cristãos precisam lembrar que, “embora a verdade absoluta exista, nós
a percebemos apenas mediante a revelação, e depois a vemos somente em parte”
(REYNAUD, 1999, p. 110). Por isso, Reynaud (1999, p. 110) enfatiza que essa
incapacidade humana de saber plenamente “deveria reduzir quaisquer noções grandiosas
que temos de possuir a verdade em sua forma perfeita e completa, e ajudar-nos a aceitar
que a mídia não pode fazer mais do que podemos”. Seguindo esse raciocínio, ele explica
que crentes tendem a se ofender com imprecisões históricas em ficção televisiva ou
cinematográfica, ainda mais “quando ocorrem em representações bíblicas” (REYNAUD,
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1999, p. 110). Após argumentar sobre a subjetividade e parcialidade dos relatos factuais
e históricos tradicionais, e ao ressaltar a natureza da televisão de comunicar emoções e
sentimentos em vez de ideias e conceitos, Reynaud (1999, p. 110) acredita que “é hora de
nós abandonarmos a expectativa irrealista que [a ficção televisiva ou cinematográfica] irá
mostrar a realidade e os fatos de maneira transparente”.
De fato, o discurso de Reynaud aponta para a existência de uma pressuposição
epistemológica por trás da resistência à ficção e, por conseguinte, à ficção televisiva: a de
que “a história não é um catálogo objetivo de eventos, mas antes uma interpretação
subjetiva do significado do passado”, uma vez que “cada lugar e cada época escreve sobre
eventos de acordo com seus próprios interesses” (REYNAUD, 1999, 110). Como
Reynaud também defende que a TV não pode entregar lógica, teologia ou razão, mas
primariamente só consegue oferecer emoções e atitudes, ele propõe que os filmes e a
televisão, que não têm como objetivo principal a verdade ou o fato por sua natureza
tecnológica, sejam encarados como “uma forma de transmitir emoções ou atitudes sobre
eventos” (REYNAUD, 1999, p. 112). “No máximo”, diz Reynaud (1999, p. 122), cinema
e TV “podem transmitir [...] uma verdade emocional, mas é injusto esperar mais”.
Em termos gerais, o discurso adventista presente no corpus desta tese procura
reforçar a orientação textocentrada e justificar a cultura da palavra desqualificando a
imagem e o própria tecnologia televisiva em si. Para isso, se vale de argumentações sobre
a primazia e os benefícios do texto e do ato de ler, e os perigos e malefícios do visualimagético e do ato de assistir. O resultado é que o sentido da visão acaba sendo rotulado
como o mais propício para a tentação e o pecado, e textos bíblicos mencionando os olhos
e o ver são usados para legitimar o perigo que assistir televisão representa para a vida
espiritual do crente. Além disso, a resistência histórica do adventismo em relação à ficção,
por conta de interpretações de textos de Ellen White, se mostrou um recurso utilizado
para aplicar as proibições acerca da leitura de romances também à programação de ficção
televisiva. O pressuposto de condenar tudo o que é irreal, não-histórico ou fantasioso
acabou sendo aplicado de forma mais intensa e rigorosa ao conteúdo televisivo.
Na relação do binômio comunicacional imagem-texto com a polaridade teológica
razão-revelação, o pensamento adventista acerca da televisão faz a balança pender para o
polo “revelação”. Contudo, não o faz da forma como o cristão do tipo niebuhriano “Cristo
contra a cultura”, que promove a “minimização da razão”, considerando-a apenas como
“errônea e ilusória” (NIEBUHR, 1967, p. 101 e 102). Diferentemente do tipo ideal
radical, a compreensão adventista se vale do repertório e da linguagem da razão e da
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ciência para validar seus fundamentos teológicos. É por essa razão que quando os autores
adventistas buscam enaltecer o texto e a palavra sobre a imagem e o visual, eles o fazem
não somente por meio de textos bíblicos e declarações whiteanas, mas também mediante
citações de pesquisas científicas, relatórios governamentais e matérias jornalísticas cujas
fontes são neurocientistas, médicos e psicólogos. A revelação, ainda assim, é soberana,
mas revestida de racionalidade. Dessa forma, o discurso adventista sobre a televisão
dialoga com seu legado social e teológico de utilitarismo e racionalidade e, como
apresentado nas seções 2.2.2 e 2.2.3, revitalizando e fortalecendo esse traço identitário na
colisão com as mudanças culturais e tecnológicas que a sociedade apresenta. O problema
ficção versus realidade fortalece a resistência à imagem, pois os autores mantêm a crença
adventista na demonização da ficção, aplicando-a à mídia televisiva. Dessa forma, a
ficção televisiva e tudo o mais que de certa forma flerta com o irreal – até mesmo produtos
históricos e de gênero bíblico – podem ser alvos de rejeição e considerados deturpadores
da verdade e da realidade.
5.4.3. A tensão “autonomia-manipulação”
Como

desdobramento

antropológico-teológico

e

do

binômio

hamartiológico,

niebuhriano
há

uma

pecado-bem
polaridade

de

viés

teológico-

sóciocomunicacional na literatura adventista sobre a TV: a problemática entre autonomia
e manipulação. Essa tensão tem que ver com o poder de influência da televisão sobre a
mente e a vontade do ser humano, e os desdobramentos dessa relação com a natureza
humana após a queda e a espiritualidade. Na polaridade niebuhriana de “pecado-bem”, os
cristãos que enfatizam o polo “bem” são aqueles que acreditam que o pecado é mais
produtor social e cultural tendo caráter extrínseco, ao passo que os do polo “pecado”
creem que ele é uma força intrínseca ao ser humano, sendo a cultura um mal menor do
que o que habita no coração humano. Essa realidade antropológico-teológica e
hamartiológica das categorias de Niebuhr é projetada na tensão autonomia-manipulação,
onde se verifica que aqueles que defendem a “autonomia”, creem no poder de escolha e
liberdade do ser humano diante da influência televisiva, enquanto os promotores da
“manipulação” acreditam que a mente e a vontade humanas são indefesas diante do
poderio subliminar midiático.
Uma das comparações mais marcantes na análise do corpus é que pelo menos
metade dos livros analisados comparam a mídia, e em especial a televisão, com atividades
como hipnose, lavagem cerebral e ao uso de narcóticos. Essas analogias começaram cedo
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na literatura adventista já em 1956, no livreto What about television?, com a menção da
hipnose, que se repetiria duas décadas depois em Televiolence, somada à alusão ao
paralelo do telespectador com o dependente químico, como segue na citação abaixo:

[A televisão] pode fazer de você um viciado assim como os narcóticos
podem fazer de você um dependente. Ela pode hipnotizá-lo de tal forma
que você não terá mais poder de desligá-la. Alguns de vocês já
experimentaram seu poder. Vocês sentaram na frente dela para assistir
ao jornal das seis horas. Depois veio o jogo de futebol americano ou
algum filme de segunda à noite, e depois um programa bem tarde da
noite, e depois algum mais tarde ainda. Finalmente nas primeiras horas
da manhã você se levanta da cadeira bem cansado. Você está com dor
de cabeça. Você se sente drogado. De certo modo você está. Você
acabou de deixar a televisão ser seu mestre (RICHARDS JUNIOR,
1978, p. 23).

A televisão seguiu sendo comparada ao efeito do uso das drogas (WHEELER,
1993, p. 33) e à ação da hipnose (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 29 e WHEELER,
1993, p. 172), mostrando a força da linguagem de manipulação e domínio cerebral na
literatura adventista. O nível de maior elaboração desse vocabulário e desse raciocínio de
controle mental exercido pela TV acontece nas obras Mind manipulators e Remote
Controlled.
Mas, que tipo de reprogramação acontece? Qual seria o conteúdo inserido no
cérebro humano após a “lavagem cerebral”? Que tipos de impulsos, informações, hábitos
e pensamentos os meios de comunicação sugerem ou imprimem na mente humana? Para
os autores adventistas, a televisão “cria um apetite pelo sensacional”, “destruindo a
capacidade de resposta diante do dever e resultando em instabilidade emocional”
(MISSIONARY VOLUNTEER DEPARTAMENT, 1951, p. 4). As consequências da
influência da televisão dividem-se basicamente em três frentes, conforme a literatura
adventista: problemas de convívio social, questões de violência e questões de
sexualidade.
Para Richards Junior (1978, p. 23), a televisão tem “a tendência de isolar”, fazendo
com que se perca “contato com aqueles que nos rodeiam”. Hegstad (1974, p. 18) acusa a
televisão de “remover relacionamentos afetivos e ativos entre seres humanos” e, “por
atingir a mente diretamente, não dão as pessoas tempo para uma conversa calma [...]
consigo mesmos, com amigos ou com livros em livrarias”. Melashenko e Crosby (1993,
p. 59 e 60) também defendem que a TV “promove isolamento e solidão e destrói
relacionamentos”, argumentando que “estudos mostraram que a quantidade de conflito
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em uma família tende a ser diretamente proporcional à quantidade de TV assistida”,
enquanto Wheeler (1993, p. 166) resume o efeito negativo da TV sobre os
relacionamentos afirmando que a mídia televisiva simplesmente “rouba de nós a
capacidade de apreciar os atos comuns da vida”.
Sobre a questão do papel da televisão em influenciar comportamentos e atitudes
moralmente inaceitáveis, Richards Junior (1978, p. 18) alerta seus leitores de que
“programas violentos induzem violência ao telespectador”, enquanto Moore (1979, p. 35)
defende que a TV “ensina técnicas de crime para aqueles que de outra maneira jamais
pensariam nesses métodos”, “aumenta o comportamento agressivo” e “aumenta a
indulgência ao comportamento agressivo”. Ao criticar os filmes exibidos na televisão,
que “são escritos de tal forma que eles evocam, não a pena pela vítima, mas a emoção do
prazer e da hilaridade”, Melashenko e Crosby (1993, p. 31 e 47) lamentam que a mídia
televisiva ensine “valores de insolência, arrogância e desrespeito as outros”. A relação
entre a televisão e a violência é tão óbvia para a literatura adventista que os autores
ironizam:

Empresas de tabaco ainda negam que cigarros causem câncer, e
Hollywood ainda nega que a violência visual alimenta agressões físicas
na vida real. Bom, nós não acreditamos (MELASHENKO e CROSBY,
1993, p. 32).

A lista de “pecados” da TV continua. Ela é acusada de promover o adultério por
meio das soap operas (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 56), por enaltecer
relacionamentos amorosos instáveis e volúveis em vez de estáveis e seguros
(MONCRIEFF, 2007, p. 21), de ser a responsável por quase dois terços dos divórcios na
América porque “a falta de compromisso é a marca dos telespectadores”, e de incentivar
a fornicação, a perda de virgindade antes do casamento e a aceitar “a homossexualidade
e o lesbianismo como um modo de vida aceitável” (WHEELER, 1993, p. 44, 55 e 147).
Logo, na literatura adventista a televisão é um instrumento de perversão
comportamental e corrupção moral. É com essa preocupação em foco que em Mind
manipulators, como o próprio título sugere, uma das principais intenções do autor é
alertar o crente para os “reais” poderes da televisão. Alguns dos objetivos declarados da
obra consistem em fazer o leitor saber “como as técnicas de lavagem cerebral são usadas
por publicitários, políticos, e a mídia” e “encontrar segurança contra forças invisíveis que
procuram destruir sua mente” (HEGSTAD, 1974, p. 7). Em um olhar mais atento ao livro,
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ficam claros dois pressupostos: o primeiro é a marcante presença da compreensão
antropológica adventista no que concerne à natureza e funcionamento da mente humana,
como explorado na seção 2.2.2 do capítulo 2 e, em segundo, a crença naquilo que se
configurava na época como mensagem subliminar.
Não é objetivo desta tese elaborar sobre a história da mensagem subliminar como
fenômeno psicológico verídico ou fictício, ou discutir sua melhor nomenclatura, suas
limitações e potencialidades de acordo com a cultura popular e com o universo acadêmico
em comunicação e em neurociências. O que interessa no presente trabalho é saber qual é
a compreensão de mensagem subliminar na literatura adventista do corpus desta tese, já
que o termo muitas vezes não é citado explicitamente, mas faz parte como pressuposto
das argumentações desenvolvidas. Ainda que não seja objetivo desta tese discutir a
mensagem subliminar academicamente, cabe aqui apenas uma breve contextualização,
necessária para estabelecer a relação da história desse conceito com a literatura adventista.
Embora os estudos empíricos sobre mensagem subliminar tenham começado ao
final dos anos 1800, foi apenas a partir de 1956, com as famosas pesquisas de James
Vicary (1915-1977) sobre o aumento de vendas de pipoca e Coca-cola após a aplicação
de mensagem subliminares em um cinema norte-americano, que o tópico entrou no radar
da opinião pública (ZANOT, 1992, p. 56; DJIKSTERHUIS, AARTS e SMITH, 2005, p.
77-79). Anos depois, Vicary admitiu que suas pesquisas não seguiram o rigor científico
exigido e seu experimento não permitia chegar a conclusões assertivas, impactantes e
abrangentes que ele acabou difundindo (ZANOT, 1992, p. 56; DJIKSTERHUIS, AARTS
e SMITH, 2005, p. 79). A mídia divulgou vastamente os resultados dos experimentos de
Vicary, fazendo do tema um dos mais populares na opinião pública norte-americana no
final dos anos 1950. Em 1957, ainda durante o “efeito Vicary”, foi publicado o livro nãoacadêmico The hidden persuaders, do jornalista Vance Packard (1914-1996), que
prometeu desmascarar o lado negro do marketing e da comunicação, “reforçando o
interesse e a crença na propaganda subliminar” (ZANOT, 1992, p. 56).
O tema da mensagem subliminar gerou apreensão na sociedade, levando o
congresso norte-americano a debater as implicações morais e legais desse assunto. As
principais emissoras de TV aberta dos Estados Unidos decidiram proibir materiais
subliminares em suas propagandas (ZANOT, 1992, p. 57) diante do cenário. O furor
social e o frisson causados pelas publicações de Vicary e Packard diminuíram assim que
a agenda política e cultural dos anos 1960 ganhou força. Com o descrédito do tema no
mundo acadêmico, em grande parte gerado pela confissão de Vicary, ocorreu um
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arrefecimento de pesquisas sobre os temas nos anos 1960 e 1970 (WEITEN, 2007, p.
122).
No entanto, o assunto mensagem subliminar voltou a ganhar evidência com o livro
Subliminal Seduction, de autoria de Wilson Brian Key (1925-2008), lançado ao final de
1973. Uma de suas ideias mais influentes foi defender que “desenhos e palavras de cunho
sexual estavam embutidas de forma subliminar em anúncios de revistas” (WEITEN,
2007, p. 122). Essa abordagem, em pouco tempo, passou a ser utilizada também na
televisão, sendo praticamente a origem das análises subliminares de palavras e imagens
ocultas em desenhos animados infantis e outros produtos audiovisuais. Na esteira do
sucesso do seu livro, Key viajou os Estados Unidos em palestras, programas de rádio e
talk shows televisivos durante esse período, popularizando ainda mais seus métodos e
conceitos (ZANOT, 1992, p. 56). Key publicaria mais livros desdobrando sua análise do
subliminar na mídia, sendo o último deles em 1989. Vale ressaltar que os anos 1980
ficaram marcados pelas alegações de grupos cristãos conservadores de que haviam ordens
de adoração ao demônio em discos de rock que eram ouvidos ao contrário (WEITEN,
2007, p. 122; VOKEY e READ, 1985).
Desde então, no mundo religioso cristão conservador, a mensagem subliminar
passou a fazer parte do repertório “básico” e “obrigatório” de argumentos
“demonizadores” da mídia. Enquanto isso, no circuito acadêmico o tema continua
marginalizado, ainda que tentativas pontuais de retomar os estudos científicos sobre o
tema estejam aparecendo desde o final dos anos 1980 (DJIKSTERHUIS, AARTS e
SMITH, 2005).
Dito isso, é importante ressaltar que a literatura adventista também foi
influenciada por essa discussão recente e controversa sobre a mensagem subliminar. What
about television? foi produzido em 1956, com reimpressões nos anos seguintes, no
mesmo período em que os trabalhos de Vicary e Packard começaram ser divulgados, e o
livro Mind manipulators foi publicado em 1974, um ano depois do retorno do interesse
pela temática subliminar causada pelo livro Subliminal seduction de Key. Para o autor da
presente tese é muito provável que a efervescência social do assunto tenha sido umas das
motivações da publicação desses materiais sobre a televisão pela Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Além disso, o próprio Hegstad (1974, p. 6) menciona na introdução de Mind
manipulators que uma das obras em que se baseou foi The hidden persuaders, que ele
afirma trazer “penetrantes insights sobre procedimentos usados por publicitários para
controlar as compras através da exploração de motivações ocultas” (HEGSTAD, 1974, p.
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6). Já o livro Remote controlled cita diversas vezes o livro Mind manipulators, mostrando
a influência indireta do trabalho de Key também sobre o livro de Wheeler.
Sabendo do contexto social e cultural sobre mensagem subliminar nos Estados
Unidos que circunda a literatura adventista sobre a televisão, é possível afirmar que o
conceito de mensagem subliminar que aparece no corpus desta tese, especialmente em
Mind manipulators e Remote controlled, está baseado nas ideias de Vicary, Packard e
Key. Logo, as palavras “hipnose”, “lavagem cerebral”, e outras equivalentes mostram a
crença na mensagem subliminar nos termos dos autores citados, isto é, mensagem ocultas
presentes em produtos midiáticos que têm o poder de impelir a vontade, moldar
comportamentos, formar hábitos e manipular a mente, sem que se haja consciência disso.
No entanto, o que não parece ser percebido pelos autores adventistas é a
contradição explícita entre a repetida ênfase nos poderes de manipulação, lavagem
cerebral e reprogramação da mídia televisiva e a compreensão antropológica do
movimento, que reserva à vontade o único componente da natureza humana no qual o
diabo não tem poder sobre. As descrições sobre o funcionamento da mente humana e os
efeitos da TV sobre o comportamento na literatura adventista são muito semelhantes às
que aparecem nos estudos acadêmicos de comunicação nos Estados Unidos da época, que
enfatizavam o conceito de “massa” e a análise do poder do emissor e da mensagem no
processo comunicacional. Os argumentos e vocabulário dos textos adventistas estão
muito próximos dos pressupostos da Mass Comunication Research, tradição ou escola de
comunicação hegemônica na América entre os anos 1920 e 1960.
Essa tradição de estudos, conquanto composta por uma abordagem
multidisciplinar, de autores e métodos variados, e com pressupostos teóricos e resultados
distintos e até irreconciliáveis, possuía quatro características que davam certa unidade à
escola (ARAÚJO, 2007, p. 120). A primeira é a orientação empiricista e positivista das
pesquisas, a segunda é a vocação pragmática, mais política do que científica, a terceira é
a definição de estudos voltados majoritariamente para a comunicação mediática e, por
fim, a quarta é o modelo comunicativo (ARAÚJO, 2007, p. 120). Apesar da variedade de
correntes que abarca, a Mass Communication Research, cujo marco inicial foi a obra de
Harold Laswell (1902-1978) de 1927 intitulada Propaganda Techniques in the World
War, pode ser dividida em três grandes grupos: a Teoria Matemática da Comunicação, a
Corrente Funcionalista e a corrente voltada para os estudos dos efeitos da comunicação,
cujo modelo teórico principal se popularizou como “Teoria Hipodérmica” ou “Teoria da
Bala Mágica” (ARAÚJO, 2007, p. 120-125).
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É possível verificar na literatura adventista sobre TV menções diretas ou indiretas
à conceitos, pressupostos e abordagens da Corrente Funcionalista e, especialmente, da
Teoria Hipodérmica184. Essa última, cujo nome era uma referência ao termo “agulha
hipodérmica” de Laswell e que explicava sua visão da natureza eficiente e irreversível da
ação da mídia sobre os indivíduos, estava vinculada a dois pressupostos. O primeiro, nas
teorias behavioristas, que entendiam a ação humana majoritariamente como uma resposta
a um estímulo externo, e a segunda, na noção de “massa” de Gustave Le Bon (1841-1931)
e José Ortega y Gasset (1883-1955), que enxergavam os grandes grupos humanos na urbe
pós-Revolução Industrial “como multidões semisselvagens”, caracterizados por
“irracionalidade” (MALDONADO, FOLETTO e STRASSBURGER, 2014, p. 339 e
340). A partir dos anos 1960, contudo, a tradição de estudos norte-americanos perderia
força diante da ascensão dos Estudos Culturais Ingleses 185 e, a partir dos anos 1980, da
popularização da Teoria Latino-Americana das Mediações186. E com a perda de influência
do estudos norte-americanos de comunicação, caiu também a crença na habilidade
onipotente dos meios de imputarem qualquer ideia, convencer qualquer pessoa e
induzirem qualquer comportamento, como se cria.
Essas duas novas escolas ou abordagens apontavam a ingenuidade da crença no
poder infalível que os conteúdos e as mensagens teriam sobre o indivíduo, concentrandose em estudar as complexas e diferentes reações dos receptores e das audiências. Apesar
das mudanças que ocorreram na história das teorias da comunicação, a compreensão
adventista permaneceu basicamente a mesma. A noção do indivíduo como um ser
indefeso, inerte e passivo diante das mensagens de comunicação, típicas dos estudos de
comunicação norte-americanos dos anos 1930 a 1960, é a perspectiva adotada na
literatura adventista sobre televisão. Evidências dessa lógica estão no tipo de
argumentações e também na escolha de palavras fortes como “hipnose”, “lavagem
cerebral”, “reprogramação mental” e “zumbis”, como se verá adiante.

Ver, por exemplo, Scragg (1972, p. 43) citando a teoria da “bala mágica”, ainda que com sentido de
discordância, e as menções de Hegstad (1974, p. 7 e 8) às pesquisas behavioristas e funcionalistas de Ivan
Pavlov (1849-1836), cujas pesquisas eram “fonte teórica importante da Mass Communication Research”
(MALDONADO, FOLETTO e STRASSBURGER, 2014, p. 340).
185
O campo dos Estudos Culturais surge no Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS), ligado à
Universidade de Birminghan, tendo como pioneiros Raymond Williams (1921-1988) Richard Hoggart
(1918-2014) e E. P. Thompson (1924-1993). Seu eixo principal de observação começaria com as relações
“entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições e práticas culturais,
assim como suas relações com a sociedade e as mudanças sociais”, posteriormente consolidando seu
interesse nos estudos de recepção e de audiência (ESCOSTEGUY, 2007, p. 52).
186
Estudos, cujo maior protagonista foi Jesus Martín-Barbero, cuja ênfase se encontra “no polo da recepção
e na atividade das audiências a partir da cultura como lugar de identidade” (TONDATO, 2014, p. 310).
184
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E é por conta desse arcabouço teórico sobre mensagem subliminar e teorias
behavioristas e “hipodérmicas” que fundamentam a literatura adventista sobre a TV,
somado ao paradigma teológico da compreensão adventista da mente humana, é que
existe uma grande preocupação dos autores da Igreja Adventista do Sétimo Dia em tratar
da influência da televisão sobre o cérebro de uma perspectiva científica tanto quanto
espiritual. Hegstad (1974, p. 5) afirma que “sem nosso consentimento, e na maioria dos
casos sem nosso conhecimento, nossas mentes têm sido invadidas e alteradas”. Para ele,
“muitas ações e pensamentos que assumimos como espontâneos e exclusivamente nossos
em vez disso são respostas a informações programadas em nosso subconsciente”
(HEGSTAD, 1974, p. 5). O tom conspiratório de Hegstad (1974, p. 5 e 6) continua:

Cientistas sabem há trinta e cinco anos que tal tipo de condicionamento
pode ser alcançado em massa. Alguns têm alertado que as maiores
liberdades de uma nação – liberdade de expressão e religião, por
exemplo – podem ser alteradas sutilmente ou mesmo levadas embora
por um ataque aos sentidos muito difundido, um ataque mais perigoso
do que a de um inimigo desembarcando em nossas praias. Porque é
imperceptível. Nós não estamos em guarda, nossas defesas estão
desatentas, e nossas mentes podem ser invadidas e capturadas a
resistência de um tiro sequer disparado.

Os agentes desse domínio mental e de lavagem cerebral são os meios de
comunicação: “tudo o que cruza o limiar da nossa consciência – rádio, televisão, filmes,
propagandas – transforma-nos” (HEGSTAD, 1974, p. 28). O autor crê que isso ocorra
porque “pensamentos e ações que assumimos como sendo nossas são na verdade
respostas a informações programadas em nosso subconsciente”, em frase praticamente
idêntica à da página 5, já citada no parágrafo anterior desta tese (HEGSTAD, 1974, p.
28). Em The television time bomb, os autores também constroem um discurso de tom
conspiratório de que a televisão pode alterar o estado da mente. Acrescenta-se à
argumentação um vocabulário que remete a um cenário pós-apocalíptico típico da
literatura de ficção cientifica: a televisão pode transformar as pessoas em “zumbis”
enquanto é assistida (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 61). O motivo é, novamente,
a convicção de que “quando você sente na frente de seu televisor, você não está sendo
meramente entretido”, você está sofrendo “lavagem cerebral” e “sendo reprogramado”
(MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 58).
Como consequência dessa reprogramação mental, crê-se que o indivíduo vai
mudando de identidade e caráter, tornando-se uma pessoa diferente da que intencionava
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ser, uma vez que “os eventos dos quais não temos consciência são impressos mesmo
assim [...] em nossa mente” (HEGSTAD, 1974, p. 13). A violência, a promiscuidade, a
imoralidade e qualquer outro tipo de conduta antiética e pecaminosa passa a ser atribuída
mais à capacidade da mídia de conduzir ações moldar pensamentos do que à natureza má
inerente ao ser humano no contexto pós queda. Vale ressaltar que, para muitos autores
adventistas, o mau comportamento e os maus hábitos são irreversíveis e transmitidos a
nós mesmo contra a nossa vontade e ciência. A ideia aqui é que a dimensão subconsciente
é tão ou mais poderosa e influente no processo identitário e decisório do ser humano do
que a consciente.

Todo programa de televisão, toda novela radiofônica, todo letreiro, todo
livro e revista lidos, todas as pessoas escrutinadas, toda suspeita
abrigada, toda palavra dita – está tudo lá [na mente]. E aquelas
memórias inconscientes – a soma total do que colocamos em nossa
mente formará o tipo de pessoa que somos hoje e que seremos amanhã
(HEGSTAD, 1974, p. 13 e 14).

Portanto, existe um choque de visões antropológicas em questão, diante do qual a
literatura adventista busca um diálogo muitas vezes irreconciliável entre o discurso
científico dos estudos de comunicação da época e o discurso religioso de sua teologia. É
um embate entre o “homem-massa”187 inerte, passivo e “irracional” e o ser humano criado
à imagem e semelhança de Deus cuja mente é o centro de comando e que precisa pôr as
paixões e impulsos sob domínio. Nesse conflito, a lógica dos autores adventistas iguala o
crente mais ao “homem-massa”, indefeso diante das investidas diabólicas midiáticas, do
que ao ser humano como compreendido pela teologia adventista, senhor do próprio
destino através das decisões feitas pela mente.
Ao dar ênfase ao poder “hipodérmico” da mensagem subliminar, retira-se da
antropologia adventista a importância do papel nuclear da vontade e da livre escolha. É
quase como se fosse dado, nessa dimensão restrita da relação “influência da televisão
versus papel da vontade na teologia adventista”, um papel mais proeminente a Satã do
que a Deus. Embora seja reproduzida a ideia de que o diabo não tem poder sobre a
vontade, a teoria da mensagem subliminar, nos moldes como foi compreendida pela
literatura adventista, funciona como um salvo-conduto a essa lógica. A televisão e suas
187

Termo de conotação metafísica e sociológica usado por Ortega y Gasset para qualificar o indivíduo na
sociedade de massa que, ao fazer um uso indevido da técnica, é desumanizado, tornando-se não autêntico.
Os homens-massa são aqueles que “vivem sem esforço, abandonam-se, e deixam-se ir, em pura inércia”,
(ASSUMÇÃO, 2012, p. 128).
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mensagens ocultas, portanto, seriam a maneira que Satanás “encontrou” para driblar a
única restrição que Deus impôs em sua interação com a raça humana. É provavelmente
por esse motivo também que os autores adventistas não conseguem entrar em acordo
sobre a origem da mídia e da tecnologia, se ela é criação de Deus para a pregação do
evangelho, ou se é uma invenção do inimigo para trazer a danação.
Assim sendo, na polaridade autonomia-manipulação, a literatura adventista
claramente enfatiza o polo “manipulação”, acreditando que o crente é refém da persuasão
televisiva e vítima dos ataques das tecnologias midiáticas. A compreensão de pecado de
uma tensão teológica onde o polo “manipulação” é fortalecido é semelhante ao
demonstrado pelo tipo niebuhriano “Cristo contra a cultura” no polo “pecado-bem”:
entende-se o pecado mais como uma força extrínseca à natureza humana e originária das
estruturas sociais e culturais da sociedade, do que intrínseco e inerente à condição humana
após a queda.
De todas as publicações do corpus, a exemplo do que foi visto na seção 5.1 deste
capítulo, as exceções para a maior parte das ênfases aqui discutidas são os livros Screen
deep e Media values. Neles não se verifica a presença do discurso de natureza subliminar
ao se referir aos efeitos da televisão sobre a mente humana, e nem as explicações
antropológicas sobre o papel da vontade. Dessa forma, é possível afirmar que ambos os
livros não podem ser enquadrados como representantes do polo “manipulação” no
binômio autonomia-manipulação. Ao contrário: ambos os autores enaltecem a capacidade
de autonomia do ser humano diante da mensagem midiática, e questionam o poder
controlador das mídias e suas mensagens.
Reynaud, especialmente, é um autor que questiona a ênfase que os adventistas e
religiosos dão à influência das mensagens e conteúdos televisivos. Em seu livro, ele
procura ressaltar o poder do receptor e da audiência de negociarem sentidos e fazerem
decisões conscientes e livres.

Um estudo da técnica da televisão e sua ideologia pode reforçar a
impressão popular de que o meio é todo-poderoso e pode nos vender
quaisquer ideias e produtos que quiser. Essa má compreensão surge de
se ignorar um elemento chave da mídia, chamada audiência. Um estudo
apropriado do impacto da televisão incluiria não apenas estudos do
meio em si mesmo, mas também de seus consumidores (REYNAUD,
1999, p. 70).
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É importante ressaltar que, no caso específico das menções aos estudos de
comunicação norte-americanos, o livro The media, the message and the man também
apresenta uma crítica à compreensão dos efeitos da mídia de natureza funcionalista e
behaviorista.

Os primeiros estudos em teoria da comunicação conduziam alguns
pesquisadores a propor a teoria da “bala” nas comunicações. [...] Mas a
teoria da “bala” não se sustentou. As audiências se recusavam a cair
quando as ideias as acertavam. [...] As audiências mudam de posição
continuamente, fazendo com que não sejam alvos fáceis (SCRAGG,
1972, p. 43).

Ainda assim, no contexto geral de todos os elementos e pressupostos que orbitam
o binômio autonomia-manipulação, apenas os livros de Moncrieff e Reynaud
permanecem como exceção à ênfase ao polo “manipulação” na literatura adventista.
5.4.4. A tensão “protagonismo-coadjuvação”
A tensão teológica lei-evangelho têm relação direta com o binômio teológicosóciocomunicacional protagonismo-coadjuvação. Na análise de Niebuhr, os defensores
do polo “lei”, também chamados de legalistas, valorizam mais o comportamento e a
obediência como formas de santificação e meios salvíficos, enquanto o polo “evangelho”
registra os cristãos mais afeitos à essência e às mudanças do interior, despreocupando-se
com regras e normas eclesiásticas. De forma semelhante, o binômio protagonismocoadjuvação compreende a disputa entre aqueles que depositam sobre a televisão e a
mídia em geral um papel proeminente ou periférico, no que se refere à espiritualidade e à
salvação.
Como desenvolvido na seção anterior, diante da importância do subconsciente na
perspectiva dos autores adventistas e de sua compreensão peculiar da natureza humana,
o remédio e a defesa contra as mensagens e ideologias ocultas da televisão encontram-se
no poder da vontade. Os autores adventistas desenvolvem em seus textos a ideia de que
exercitar a mente e torná-la vigilante e forte é a principal barreira contra o poderio
subliminar e “hipodérmico” televisivo. Boa parte dessas ideias estão calcadas na
convicção teológica e “científica” (mais a primeira do que a segunda, no entanto) de que
a vontade é “o centro de comando do ser humano” (HEGSTAD, 1974, p. 17). Apoiados
em declarações de Ellen White sobre o poder da vontade como “aqueles que educaram
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[“trained”, no original em inglês] a mente em deleitar-se nos exercícios espirituais188”
(WHITE, 2005b, p. 267) e, especialmente, aquela que assegura que “o tentador não tem
poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar189” (WHITE, 2005c, p. 510), entre
outros textos, os autores adventistas constroem uma espécie de filosofia da defesa mental
fundamentada no aprimoramento da força de vontade.
A certeza do livramento do poder oculto da televisão na literatura adventista acaba
sendo um misto entre o poder libertador de Cristo (de natureza espiritual) com um
exercício metódico da força de vontade (de natureza “carnal”). Assim, percebe-se que o
discurso sobre o poder da mídia é ancorado tanto na linguagem “científica”, quanto na
teológica. Por isso tem-se textos que alternam soluções “científicas” ou “materiais”, como
Scragg (1972, p. 25 e 26), que afirma em um determinado momento que “exige-se mais
do que a força de propósito habitual para desligar a torneira e bloquear a enchente de
poluição [provenientes da mídia]”, ao passo que no mesmo parágrafo menciona que
“Cristo oferece liberdade da escravidão dos sentidos à vontade entregue”. Ele enfatiza
que o crente necessita adquirir “autocontrole, controle dos pensamentos, controle
emocional, controle mental”, mas também ressalta que é necessário “o controle de
Cristo”, isto é, um dom dado de forma espiritual (SCRAGG, 1972, p. 31).
No entanto, sob a perspectiva da cultura intelectual adventista e da compreensão
do movimento acerca da natureza do ser humano, vista na seção 2.2.3, essa alternância
de argumentos religiosos e “científicos” no discurso adventista pode ser considerada
como parte de uma só teologia. Evidência disso é que vários autores, como Hegstad
(1974, p. 17), na verdade pensam que “a batalha pela alma é a batalha pela mente”, o que
mostra a promoção de uma aliança peculiar entre ciência e fé, de acordo com as raízes
racionalistas e deístas do pensamento adventistas, como estudados na seção 2.2.3. “E a
luta é travada pela atenção, pela memória, pelas células nervosas, o sistema de arquivos
do subconsciente, e no final das contas, pela vontade” (HEGSTAD, 1974, p. 17). Além
disso, a tentativa de uma aliança entre a razão e a religião típica das raízes sociológicas e
teológicas do adventismo também encontra eco na teologia do grande conflito, já que
alguns autores, como Hegstad (1974, p. 28) possuem a certeza de que “existe uma
dimensão cósmica neste conflito pela mente do ser humano”, e “inteligências invisíveis
estão à trabalho, boas ou más, para tomar o controle da mente”.

188
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Citado em Engelkemier (1967b, p. 12).
Citado em Hegstad (1974, p. 31).
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Não é surpresa, portanto, que os autores adventistas que escrevem sobre televisão
relacionem diretamente o envolvimento do crente com a mídia à apostasia, e a abstinência
ou seletividade midiática à santificação. O tom dessa relação de causa-efeito é dado
primeiramente por What about television?, obra na qual estabelece que “pais adventistas
do sétimo dia não podem sem prejuízo permitir aos filhos se engajaram em assistir
excessivamente a programas de televisão, porque eles […] mais que seguramente afetam
sua vida e crescimento spiritual” (GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY
ADVENTISTS COMITEE, 1956b, p. 6). Em Quagmire... jungle... desert... or what?
afirma-se que, independentemente da idade, a televisão “pode fazer sua vida espiritual
[transformar-se] exatamente como um deserto” (ENGELKEMIER, 1967b, p. 4), mas é
em Television and Christian home que se apresenta uma das evidências mais
contundentes e representativas sobre a relação entre rejeição midiática e santificação:
“Desligar a TV não é um caminho direto para a santificação. Mas ajuda” (MOORE, 1979,
p. 25).
O processo de assistir TV é comparado à analogia bíblica de decidir qual natureza
alimentar: se a carnal ou a espiritual. Melashenko e Crosby (1993, p. 47) comentam que
“sempre que você lê certos tipos de romances ou assiste determinados programas ou
filmes, você está alimentando a natureza pecadora”. Para Wheeler (1993, p. 190) as
imagens “pré-fabricadas” da televisão aceleram a “poluição” da fonte divina no coração
humano, fortalecendo nossa natureza carnal. Então, a batalha é vencida por qual natureza
é mais alimentada. Os que alimentaram a natureza espiritual fazem parte do grupo que
deixará boas contribuições à sociedade, ao mesmo tempo em que o grupo que alimentou
a natureza carnal levará sofrimento e injustiça às pessoas ao seu redor, no que Wheeler
(1993, p. 191) finaliza: “a diferença entre os dois [grupos] não está mais distante do que
o seu controle remoto”. Assim, Melashenko e Crosby (1993, p. 21) fazem um apelo:

Não alimente a besta dentro de você ao assistir violência e impureza em
seu televisor. Com a ajuda de Deus, você pode matar de fome essas
paixões impuras. Quando você se deparar com alguma na televisão que
viola seu código de ética, mude de canal. E se certifique de você tenha
comprado um bom controle remoto que pode aguentar bastante uso,
porque você vai trocar de canal com frequência! Melhor ainda, use o
botão de desligar.

Em diversos autores, as analogias da abstinência ou seletividade midiática com a
santificação desembocam na salvação em si, como ocorre em Television and the christian
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home (“a TV é um ídolo e irá custar a salvação de algumas pessoas”), em Remote
controlled (“as crianças já estão em grave perigo de perder a vida eterna, porque a mídia
não cristã tornou-se a controladora [de suas vidas]”) e The television time bomb (“para
muitas pessoas, temo em dizer que aquilo que os manterá fora do céu, onde nada impuro
pode entrar, será a televisão”), somente para citar alguns exemplos (MOORE, 1974, p.
82, WHEELER, 1993, p. 124, e MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 55).
Vê-se, portanto, que do ponto de vista da literatura adventista analisada nesta tese,
a televisão e outras mídias possuem um papel expressivo a desempenhar no processo de
santificação e salvação. Na perspectiva soteriológica da denominação como explorada
pelos autores adventistas, a mídia televisiva pode ser uma ferramenta satânica para invadir
a mente, que é o centro de comando do indivíduo e, ao mesmo tempo, o local onde Deus
se comunica com o ser humano. Na vida de disciplina mental que o crente deve possuir,
a televisão pode se tornar um empecilho para o desenvolvimento saudável da natureza
espiritual não somente por apresentar conteúdos impróprios, mas por conter mensagens
ocultas que permitirão ao inimigo moldar atitudes e guiar pensamentos.
Assim sendo, na polaridade protagonismo-coadjuvação, a literatura adventista
claramente enfatiza o polo “protagonismo”, articulando que o crente, ao ser refém da
persuasão televisiva e vítima dos ataques satânicos através de tecnologias midiáticas,
necessita reconhecer a mídia com uma das principais barreiras para a salvação. Assim
como os cristãos radicais da tipologia niebuhriana de certa forma equivaliam separação
da cultura à santificação (NIEBUHR, 1967, p. 104), o discurso de literatura adventista
sobre televisão em certos momentos iguala bloqueio televisivo à santidade e à salvação,
dada a força que o argumento subliminar possui, entre outros fatores já discutidos
parágrafos acima. Repetindo a frase de Moore (1979, p. 25) de que “desligar a TV não é
um caminho direto para a santificação. Mas ajuda”, constata-se que na literatura
adventista a mídia não é um elemento coadjuvante no contexto da santificação. Ela se
tornou parte importante do “desafio que é ser um cristão na última metade do século 20”
(MOORE, 1975, p. 25) e, por isso, se apresenta como um dos componentes principais no
discurso soteriológico da literatura adventista analisada. Ao se relacionar o consumo
televisivo com espiritualidade e santificação, muitas vezes apoiando-se em uma ênfase
demonizadora da mídia, percebe-se que a vertente legalista da denominação se destaca.
Dito isto, a recente perspectiva soteriológica evangélica e menos legalista da
denominação, como descrita na seção 2.1.3, não encontrou abrigo na maior parte da
literatura adventista sobre a televisão, com exceção de Screen deep e Media values. As
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descrições que relacionam o bloqueio televisivo com santificação e salvação são sutis e
menos contundentes (no caso de Screen deep) ou praticamente inexistentes no todo da
obra (no caso de Media values).
5.4.5. A tensão “abstinência-moderação”
O binômio niebuhriano igreja-mundo, de viés eclesiológico e missiológico,
expressa o embate entre afastar-se do “mundo” e de sua corrupção, e envolver-se com ele
no cumprimento da “missão”. Dessa forma, a tensão teológico-sóciocomunicacional
equivalente é a polaridade abstinência-moderação, que representa o conflito entre a total
rejeição à televisão e seu uso consciente e seletivo.
Embora os primeiros textos adventistas sobre televisão – Motion pictures and
television e What about television? –invista mais no discurso de seleção de conteúdo, a
maioria dos livros seguintes até Screen deep e Media values demonstra uma alternância
entre sugerir uma seleção mais criteriosa de programas e recomendar a abstinência,
sempre representada pela frase “turn off the TV” [“desligue a TV”, no original m inglês]
e suas variantes. Nessa intercalação, a ênfase na abstinência sobressai-se ligeiramente.
Exemplos da predominância da abstinência encontram-se, por exemplo, em
Television and Christian home, que entre livrar-se da TV e tentar escolher mais
cuidadosamente sua programação, recomenda a primeira opção, por ser “mais dolorosa
no começo, mas que no final apresenta-se como a mais fácil” (MOORE, 1979, p. 82). Em
The television time bomb, dentre todos os botões do controle remoto, aconselha-se a usar
o “off” (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 21), enquanto em The media, the message
and man, ao apresentar opções para se proteger dos conteúdos impróprios, uma das
principais é “desligar o aparelho televisor” (SCRAGG, 1972, p. 121). Mais exemplos
estão em Remote controlled, ilustrada pela reflexão de que “se uma pessoa desligar a TV,
em qualquer idade [...] a vida, a energia cerebral e a habilidade de se articular oralmente
e no papel, tudo irá começar a voltar”, e em frases como “aquele que desplugar [desligar
a televisão] rapidamente descobrirá quanta discórdia assistir TV traz ao lar e quão
velozmente a discórdia se dissipa quando a tomada é puxada” (WHEELER, 1993, p. 40
e 135).
Os motivos para a “aposentadoria” da televisão” não são diferentes das razões que
já foram apresentadas em seções anteriores deste capítulo. A televisão deve ser
abandonada porque ela, como o teatro, o cinema e outros locais onde a ficção e a fantasia
são valorizadas e difundidas, atacam os pilares da moral cristã (MISSIONARY
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VOLUNTEER DEPARTAMENT, 1951, p. 5 e GENERAL CONFERENCE OF
SEVENTH-DAY ADVENTISTS COMITEE, 1956b, p. 7). A televisão deve ser
combatida porque conspira contra o aproveitamento do tempo do crente, comprometendo
suas horas dedicas à comunhão com Deus e à sua preparação para a volta de Jesus
(ENGELKEMIER, 1967b, p. 10 e MOORE, 1979, p. 5).
Outras evidências que reforçam a ideia de que a abstinência pode ser considerada
a solução mais enfatizada na literatura adventista, são as ofertas de atividades alternativas
à televisão, e também os incentivos de alguns autores ao boicote e ao combate legal contra
a indústria televisiva. Embora os livros Television and the Christian home, Mind
manipulators e Remote controlled apresentem sugestões modestas e mais óbvias como
ler um livro, é The television time bomb a obra que investe bastante nesse recurso. Em
suas duas últimas páginas há uma lista, chamada “Coisas para se fazer em vez de assistir
TV”, com 30 opções, entre elas, “resolver um quebra-cabeça”, “ouvir rádio”, “fazer
palavras cruzadas”, “trabalhar em um jardim” e “visitar uma biblioteca”
(MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 63 e 64). Sobre investidas jurídicas e outras
medidas coletivas contra a televisão, Melashenko e Crosby (1993, p. 38) defendem um
boicote aos anunciantes, pois acreditam que penalidades econômicas são o melhor
caminho para acabar com o que se acredita ser uma TV de má qualidade. Richards Junior
(1978, p. 31) sugere que se escrevam cartas para senadores, deputados, anunciantes e
outros atores que possam pressionar a emissora sobre sua programação.
Um dos autores cujas ideias são mais peculiares é Wheeler. Em Remote
controlled, ele é adepto de um “blecaute” televisivo para todos até os 12 anos de idade,
apelando aos leitores que não permitam que crianças antes dessa faixa etária tenham
acesso à TV. Por outro lado, é o próprio Wheeler um dos defensores da postura de seleção
no uso da TV – ao menos parcialmente. Ele acredita que se o adolescente de 13 anos não
tiver permissão para assistir televisão (já que de acordo com as orientações do autor ele
deveria ter ficado sem acesso à TV nos 12 primeiros de vida), “os resultados podem ser
trágicos, gerando um fanatismo de justiça própria ou excesso midiático” (WHEELER,
1993, p. 146). Contudo, Wheeler não é o único autor que, apesar de enfatizar mais o
discurso de abstinência, também orienta o leitor a interagir com a TV a partir da
moderação na escolha dos programas. Moore (1979, p. 90), embora prefira a não
utilização da TV, propõe a famílias com adolescentes que, em vez de insistir que os filhos
desliguem a televisão, “os pais podem alegremente sugerir que eles assistam juntos e
conversem sobre o que viram depois”. O importante, para ele, é que (MOORE, 1979, p.
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91) os crentes “precisam escolher que programas televisivos entrarão em suas casas”, e
essas decisões “devem ser baseadas em princípios bíblicos, e não em impulso ou naquilo
que parecer ‘bom’ no guia da TV”.
O discurso de moderação ao interagir com a TV apoia-se no “lado bom” da mídia.
Moore (1979, p. 72) comenta que “seja qual for a culpa que possamos lançar sobre os
efeitos negativos da violência e do sexo na televisão, não podemos esquecer de expressar
apreciação pelos muitos programas positivos”. Ele continua argumentando ao ressaltar
que a televisão, com seu caráter educativo, pode “complementar a instrução de Deus”
(MOORE, 1979, p. 72). Nesse sentido, Scragg (1972, p. 136) chega a mencionar que a
igreja precisa de “apóstolos da mídia”, que permitam ao “Espírito usá-los através do rádio,
da televisão, do filme, do impresso e do audiovisual”.
Um recurso relativamente recorrente na literatura adventista sobre televisão na
hora de discutir critérios de escolha de programas é levantar a questão: “O que Jesus
faria/assistiria?”. Essa interrogativa é o fundamento principal por trás de listas de
perguntas orientadoras cujo objetivo é auxiliar o crente a interagir com a TV de forma
saudável e segura. Um exemplo disso está em Television and the Christian home, no qual
são apresentados dois roteiros de indagações, um sobre a violência e o outro sobre
sexualidade nas programações. Entre as perguntas sobre violência e sexualidade na TV
que o crente deve se fazer antes de assistir estão: “Estou insensível ao mal?”, “Estou me
entretendo com ele [com o mal] ?”, “O programa trata o sexo como brincadeira?”, “Ele
[o programa] apresenta o sexo como um aspecto saudável de um casamento feliz?”
(MOORE, 1979, p. 59 e 66). Entre os versos bíblicos mais citados para justificar as
orientações dadas, estão I Tessalonicenses 5:22 (“abstende-vos de toda forma mal” [grifo
meu]), Colossenses 3: (“Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição,
impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, [...] despojai-vos igualmente, de
tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar”, e
principalmente Filipenses 4:8190 (“[...] tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se
alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento”).
É preciso destacar que What you watch, cuja ideia é que os leitores possam fazer
“decisões bem embasadas e inteligentes” sobre o que assistir e o que não assistir
(KNIGHT, 1994, s/p), e Media values e Screen deep, são as únicas obras nas quais o
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Citado por Televiolence, What you watch, The media, the message and man e The television time bomb.
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abandono do televisor não é mencionado em momento algum. Diferentemente de outros
autores que alternam entre a abstinência e a moderação (favorecendo mais o primeiro que
o segundo), a única escolha a se fazer nessas publicações é a de conteúdo. Ademais, a
maior parte da literatura adventista que promove ou ao menos tolera o uso da mídia
televisiva o faz no contexto de que a TV pode ser útil para a instrução religiosa e para a
pregação do evangelho, como The media, the message and man, Television and Christian
home, Motion pictures and television e outros. Ou seja, até mesmo quando não se prega
a abstinência e rejeição, a televisão só é tolerada se seu conteúdo for religioso ou, no
máximo, explicitamente e exclusivamente educativo. No pensamento adventista acerca
da televisão, ela se sustenta como um meio legítimo na organização enquanto está
sacralizada por seu uso evangelístico, como é típico do paradigma utilitarista do
movimento em relação às artes – trabalhado na seção 2.2.2 – que só servem enquanto
ferramenta proselitista.
Parte dessa crença na incapacidade da televisão de transmitir o bem vem da ideia
de que ela é objeto por excelência do ofício satânico de dissuadir. Mais do que isso: o
conteúdo midiático é a materialização de uma cultura doente e maligna. As tecnologias
comunicacionais, em especial a televisão, são uma ameaça “à educação e à lei e à ordem”
(MOORE, 1979, p. 5) e contribuem “para as ondas de choque revolucionárias e as
investidas descontentes contra os fundamentos da nossa sociedade moderna”
(HEGSTAD, 1974, p. 9). A televisão também é responsável por “mutilar a alma da
América” e destruir “seus ideais” (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 5 e 38).

Antes da televisão, para dizer o mínimo, nós éramos um povo diferente.
Éramos, falando em termos gerais, obedientes à lei, pacíficos, crentes
fervorosos em Deus e no país, honestos, misericordiosos com os erros,
e crentes devotos na ética puritana de trabalho (aquele trabalho pesado
que foi ordenado por Deus e esperado de todo mundo). [...] Tudo isso
mudou com o advento da televisão e os meios de comunicação de
massa. [...] Antes da invenção da televisão, o lar americano consistia
em um pai, uma mãe, e geralmente filhos. Comparada com todas as
outras mudanças sociais na metade do século pós-TV, nenhuma teve
uma mudança mais dramática do que esta. De acordo com o último
censo, apenas 26% das famílias de hoje se encaixam na descrição
“tradicional”! (WHEELER, 1993, p. 94 e 115).

No final das contas, por ser considerada a porta-voz dos valores do “mundo”, para
usar a linguagem bíblica, a TV é considerada por boa parte da literatura adventista como
o nêmesis do projeto civilizatório ocidental e do american way of life. O que a televisão
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pode oferecer ao crente é “uma pintura da sociedade que quase completamente está
alienada do reino dos céus”, pois a cultura é “um mundo sem Deus” (MELASHENKO e
CROSBY, 1993, p. 43).
Diante dessa moldura teológica e ideológica de que a cultura é má e os meios de
comunicação são avatares dos prazeres da carne e da corrupção do “mundo”, fica mais
fácil entender o porquê de alguns autores associarem o problema adventismo-televisão
com a tensão cidade versus campo, presente na história adventista, e retratada na seção
2.3 do capítulo 2. Em The television time bomb, a declaração é clara: “as cidades sempre
foram lugares perigosos” (MELASHENKO e CROSBY, 1993, p. 6) e suas características
apenas enfraquecem o crente e suas defesas espirituais. Até mesmo a quantidade
exagerada de decibéis em várias metrópoles é uma ameaça religiosa, pois “poluição
sonora pode facilmente tornar-se poluição moral” (SCRAGG, 1972, p. 23).

Nosso mundo é repleto de barulho, preocupação, pressões, violência. E
tudo isso, martelando incessantemente contra a mente, tende a quebrar
sua resistência [do crente] (HEGSTAD, 1974, p. 30).

Ellen White também é evocada nessa argumentação anti-urbe. A condição
estressante que o excesso de comunicação e informação das mídias gera no contexto
urbano, para autores como Scragg (1972, p. 115), é evidência do porquê Ellen White
“enfatizou a vida no campo como condição desejável”, já que ela oferece “menos
distrações e menos pressão”.
Dessa forma, no binômio abstinência-moderação, a literatura adventista prioriza
de maneira mais sutil o primeiro polo, excetuando-se as publicações What you watch,
Media values e Screen deep. A ideia transmitida pelos autores adventistas é que a
abstinência é o melhor caminho por conta de seu conteúdo majoritariamente “impróprio”,
pelo tempo que ela exige em um contexto de urgência escatológica, e especialmente pelo
poder malévolo que ela representa ao ser uma materialização de uma cultura anticristã. A
tensão abstinência-moderação é aquela que mais evoca paradigmas teológicos e sociais
do adventismo, a saber, o enfoque utilitarista na relação com as artes, o problema ficção
versus realidade, o fator tempo no contexto da vocação de urgência escatológica e, pela
primeira vez introduzindo o debate vida na cidade versus vida no campo.
Mesmo quando a ênfase de moderação se sobressai, ela nunca é plena. A
aprovação da seletividade de conteúdo está vinculada ao uso evangelístico da mídia
televisiva somente. A programação tida como “secular” sempre está fora da equação
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adventista no assistir TV. Até conteúdos históricos, biográficos e educativos devem
passar por rigoroso escrutínio para terem “liberação”. A televisão só é “sacralizada”
quando se presta a fins missionários.
5.5. Enquadramento do corpus nos tipos ideais de matriz niebuhriana
Uma vez identificadas as tensões teológico-sóciocomunicacionais presentes na
literatura adventista sobre televisão, e articulados os pressupostos, lógicas e implicações
por trás delas, é preciso reunir essas informações a fim de enquadrar o corpus dentro dos
tipos ideais de Niebuhr criados a partir do problema Cristo-cultura – obviamente
adaptados ao problema adventismo-televisão. Para tanto, é preciso identificar na análise
do conjunto de tensões teológico-sóciocomunicacionais qual é a relação predominante
entre as publicações adventistas e o problema adventismo-televisão a partir da tipologia
niebuhriana, a saber “rejeição” (“Cristo contra a cultura”), “assimilação” (“Cristo da
cultura”), “síntese” (“Cristo acima da cultura), “tensão” (“Cristo e a cultura em
paradoxo”) ou “transformação” (“Cristo, transformador da cultura”).
Como visto, confirmou-se neste capítulo que as duas posturas predominantes na
literatura adventista acerca do problema adventismo-televisão são rejeição e tensão.
Dessa forma, são dois os tipos de matriz niebuhriana: “Adventismo contra a televisão” e
“Adventismo e a televisão em paradoxo”. Isso ocorre por conta da diferença notável entre
as nove publicações de 1951 até 1994, e as duas últimas, de 1999 e 2007. Essa diferença
existe por alguns motivos:

(a) Nas publicações de 1951 até 1994 predomina entre os autores a ausência
de formação acadêmica e/ou profissional adequada para tratar do assunto
de maneira séria e minimamente científica. A maioria dos autores são
pastores envolvidos com os ministérios adventistas de jovens e de
comunicação, tendo apenas a experiência ou o interesse pela área como
base para seus escritos. Nenhum deles possuem formação acadêmica em
comunicação em nível stricto sensu, e não são professores, acadêmicos e
nem pesquisadores em comunicação. Já nos livros de 1999 e 2007, ambos
os autores são professores e ao menos um deles – Reynaud – tem formação
acadêmica em comunicação em nível stricto sensu e é pesquisador da área;
(b) No espectro dos binômios teológico-sóciocomunicacionais pausaurgência,

imagem-texto,

demonização-sacralização,

autonomia-
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manipulação, protagonismo-coadjuvação e abstinência-moderação, os
polos enfatizados nas publicações de 1951 até 1994 é diferente daqueles
ressaltados pelos livros de 1999 e 2007. Os polos claramente defendidos
pelo primeiro grupo são urgência, texto, demonização, manipulação,
protagonismo e abstinência, enquanto o segundo grupo é menos definitivo
e claro. No binômio imagem-texto ambos concordam em combater o polo
imagem, na polaridade demonização-sacralização o segundo grupo não se
define explicitamente, ficando no meio-termo, e na tensão binária pausaurgência ocorre uma indefinição semelhante. Essas diferenças levam à
conclusão de que há dois grupos e que eles apresentam posturas distintas
diante do problema adventismo-televisão;
(c) O peso e a influência das características sociais e do legado teológico
adventista, tais quais vistos no capítulo 2, são diferentes para cada um dos
dois grupos de publicações em questão. O primeiro grupo é mais
dependente e submisso aos paradigmas teológicos, sociológicos e
históricos adventistas, enquanto o segundo mantém uma relação de aceite
e também questionamento em constante negociação, buscando um diálogo
entre as marcas identitárias do adventismo e o contexto cultural e científico
contemporâneos.

Logo, a análise do corpus que permitiu identificar as ênfases dadas pelos autores
aos polos pausa-urgência, imagem-texto, etc., implica a definição dos dois tipos de matriz
niebuhriana “Adventismo contra a televisão” e “Adventismo e a televisão em paradoxo”,
que serão mais bem desenvolvidos nas duas próximas seções. Para a apresentação dos
tipos, será seguida a estrutura de Niebuhr em Cristo e cultura, que foi devidamente
discutida na seção 4.2 do capítulo 4, com pequenas adaptações para o contexto do
problema adventismo-televisão, como consta abaixo:

(a) Apresentação e definição do tipo;
(b) Suporte bíblico e de textos whiteanos;
(c) Suporte teológico-intelectual;
(d) Pressupostos teológico-sóciocomunicacionais;
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(e) Avaliação191.
5.5.1. O tipo anti-midiático: “adventismo contra a televisão”
(a) Apresentação e definição do tipo: O tipo “adventismo contra a televisão”,
também denominado pelo autor desta tese por tipo “radical192” ou “antimidiático”, é
aquele cuja postura diante do problema adventismo-televisão é a de rejeitar a mídia
televisiva como essencialmente má, pecaminosa e prejudicial. O adventista “radical”
encara a TV como instrumento diabólico para alienar as pessoas no tempo do fim, com o
poder de fazê-las ignorar o contexto do conflito cósmico entre Cristo e Satanás e
desconhecer o iminente retorno de Cristo à Terra, entre outros prejuízos.
(b) Suporte bíblico e de textos whiteanos193: Por conta do peso da cultura da
palavra e do paradigma textocêntrico adventista, a TV é condenada por sua própria
natureza imagética e visual. Dessa forma, textos bíblicos que apontam os olhos como
causa do mal e do pecado são citados, principalmente Salmos 101:3 (“Não porei coisa
injusta diante dos meus olhos”). Versos bíblicos como esse são acompanhados de textos
de Ellen White sobre o poder do ver e do imaginar, destacando-se a frase “pela
contemplação somos transformados”.
Como a TV também é considerada defensora dos valores anticristãos e a
recomendação para o crente é de bloqueá-la ou afastar-se dela, alguns versos bíblicos são
usados para justificar a abstinência televisiva, sendo o mais comum deles Filipenses 4:8
(“[...] tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é
puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum
louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento”).
(c) Suporte teológico-intelectual: Para embasar seus argumentos, a maior parte
dos autores se vale de matérias jornalísticas em revistas populares ou em jornais
impressos que tratam sobre a influência dos meios de comunicação, ou mesmo de livros
não acadêmicos sobre o assunto, cuja abordagem é demonizadora e não científica, como
The hidden persuaders, The rape of mind, entre outros. As fontes bibliográficas ou

As avaliações feitas a seguir são reflexões e projeções do autor, em estilo “ensaio”.
O termo “radical” foi emprestado da descrição que Niebuhr faz do tipo “Cristo contra a cultura” (ver
seção 4.2.1 do capítulo 4).
193
Assim como na estrutura original da tipologia de Niebuhr havia espaço para a apresentação de textos
bíblicos que legitimavam a postura do tipo ideal em relação ao problema Cristo-cultura, aqui decidi inserir
também textos de Ellen White para legitimar a atitude do tipo ideal acerca do problema entre o adventismo
e a televisão, por conta do caráter normativo e profético que seus escritos possuem para os adventistas e
sua importância e influência teológica e moral para a denominação.
191
192
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“científicas” usadas pelos autores privilegiam abordagens conspiratórias, cuja base é a
crença no poder das mensagens subliminares e na abordagem behaviorista e funcionalista
dos meios de comunicação, representando em parte o pensamento comunicacional da
época.
(d) Pressupostos teológico-sóciocomunicacionais: No discurso adventista, quem
faz mais uso da televisão é Satanás, através de sua programação contrária às crenças
cristãs e aos valores da família. Aos olhos adventistas, a televisão foi invenção de Deus,
mas tem sido a ferramenta preferida do inimigo para alienar as pessoas do contexto do
“grande conflito” e desconhecer o iminente retorno de Cristo à Terra, entre outros
prejuízos. É desejo do crente que a televisão seja usada para a “glória” de Deus, mas ela
ainda é área de domínio de Satã. Logo, como se viu, o discurso demonizador e de urgência
da mídia é marcante e deriva-se, em grande parte, da vocação escatológica da
denominação.
No binômio imagem-texto, o pensamento adventista acerca da televisão faz a
balança pender para o polo “texto”, em grande parte devido à cultura da palavra e do
impresso de herança protestantes e milerita. A compreensão adventista, no entanto, ainda
se vale do repertório e da linguagem da razão e da ciência, mesmo que seja
pseudocientífica e conspiratória, para validar seus fundamentos teológicos.
Na polaridade autonomia-manipulação, a literatura adventista claramente enfatiza
o polo “manipulação”, crendo que o indivíduo é vítima de reprogramação mental e
lavagem cerebral. O pensamento adventista recorre a pesquisas comunicacionais de viés
funcionalista e behaviorista da época e a estudos conspiratórios, sendo o principal deles
a propaganda subliminar. Essas abordagens estão alinhadas com a peculiar compreensão
adventista da natureza e da mente humanas.
Na polaridade protagonismo-coadjuvação, a literatura adventista enfatiza o polo
“protagonismo”, articulando que o crente, ao ser refém da persuasão televisiva, necessita
reconhecer a mídia com dos maiores impeditivos para a salvação. Repetindo a frase de
Moore (1979, p. 25) de que “desligar a TV não é um caminho direto para a santificação.
Mas ajuda”, constata-se que na literatura adventista a mídia não é um elemento
coadjuvante no contexto da santificação e, por isso, se revela um dos elementos
importantes no discurso soteriológico do pensamento adventista da época, reforçando a
cultura do legalismo que marcou historicamente o movimento.
A abstinência é a melhor solução para o problema adventismo-televisão, sendo a
tensão abstinência-moderação é que mais evoca paradigmas teológicos e sociais do
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adventismo, a saber, o enfoque utilitarista na relação com as artes, o problema ficção
versus realidade, o fator tempo no contexto da vocação de urgência escatológica e o
debate vida na cidade versus vida no campo.
(e) Avaliação: Do ponto de vista escatológico, a ênfase na urgência apresentada
pela literatura adventista revela que a TV só tem valia se está sendo usada para transmitir
as três mensagens angélicas e a “apressar” a volta de Jesus. Infelizmente, para os “antimidáticos”, não é isso o que acontece. Na verdade, a mídia televisiva funciona apenas
como a representação máxima das intenções malignas do diabo e a materialização dos
ideais antibíblicos do “mundo”. Como os autores escrevem a partir do contexto
protestante cristão norte-americano, a TV é também um avatar dos valores inimigos da
ética de trabalho puritana, do american way of life e até mesmo do projeto civilizatório
do ocidente. O risco aqui é que o foco no futuro seja tão acintoso que a vida do presente
seja alienada e desconectada da realidade. Isto é, no afã de assegurar que a mídia seja
usada apenas para propagar a mensagem do advento e de combater os desafios impostos
pelo “mundo”, pode-se perder a oportunidade de, através da mídia, entender o que se
passa no “mundo”, que além de sistema anticristão é também o palco onde verdade e erro
disputam espaço e onde a mensagem do advento deve ser vivida e pregada. O dilema “jáainda não” se repete aqui: o futuro em excesso pode fazer com que o presente seja
desperdiçado. Por outro lado, a ênfase no futuro revela que a vocação escatológica
adventista ainda é marcante, expressiva e definidora de identidade.
O “anti-midiático”, por conta de sua atitude demonizadora em relação à TV,
também acaba por diminuir a soberania de Deus sobre a realidade criada. Ao definir de
forma contundente que a mídia televisiva é instrumento de Satanás, o “anti-midiático”
retira a possibilidade do adventismo ser pregado e disseminado por outros meios. Ao
compreender que a cultura é má e que se deve buscar a separação dela, o tipo “adventismo
contra a televisão” tende a configurar uma realidade onde não existem matizes de cinza:
há apenas o preto e o branco. Com isso, existem plataformas de Deus e do inimigo,
gêneros sacros e profanos, mas nunca pode haver um meio no qual tanto mensagens
religiosas quanto “seculares” possam ser utilizadas legitimamente.
Além disso, no tipo “radical” a própria natureza da TV colabora com o lado
“inimigo” do grande conflito, ao promover a perda de interesse na leitura, preguiça
intelectual, além de ser um meio para lavagem cerebral e mensagens subliminares. Esse
arsenal malévolo da TV faz do crente uma vítima inofensiva das armadilhas do diabo e
um mero espectador dos ardis de Satã. Ao enaltecer o texto enquanto deprecia a imagem,
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o tipo “radical” praticamente restringe a atuação do divino à determinados dispositivos
midiáticos. Limitar Deus a uma plataforma ou mídia é sacralizar um momento religioso
histórico de tal forma que a clareza e o êxito do evangelho estão condicionados à mídia
existente no recorte e na geografia da gênese da denominação. Por outro lado, enaltecer
o texto é uma forma de preservar parte de sua história, tradição, cultura e identidade, além
de valorizar os benefícios que a cultura letrada pode proporcionar em termos de coesão e
unidade denominacional.
Sobre o poder manipulador da mídia e sua capacidade de lavagem cerebral, um
dos grandes problemas enfrentados pelo tipo “radical” é a subversão da antropologia
bíblica para acomodar-se uma narrativa na qual a mídia é quase todo-poderosa. Nesse
contexto, o livre-arbítrio é diminuído na compreensão adventista da vontade e da
liberdade humanas, dando à televisão uma capacidade definidora de destinos muito além
da realidade tangível: tanto do ponto de vista da antropologia teológica, como dos estudos
da comunicação. O discurso de manipulação pode, também, funcionar como um poder
que restringe o consumo midiático e o acesso à informação “secular” pelo medo, e não
pelo exercício da consciência. Afinal de contas, se o diabo e a mídia têm tanto poder
assim, o que resta ao crente é um desligamento quase que completo da realidade, da
cultura e da sociedade, que estão totalmente imbricadas no ethos midiático. Há, porém,
uma oportunidade na postura “radical”, que pode ser subestimada por outros tipos. O
“radical”, mesmo que a seu modo e não importando se por motivações conspiratórias,
tenderá a ser sempre mais cauteloso e cuidadoso na interação com as tecnologias
midiáticas e seus conteúdos. E, assim, poderá perceber uma agenda ideológica, teológica,
filosófica ou comercial onde os mais “instruídos”, “educados” e “permissivos” veem
apenas mensagens inofensivas ou cotidianas.
O excesso de poder e protagonismo que o tipo “adventismo contra a televisão”
atribui à mídia televisiva também promove certas alterações da compreensão
soteriológica adventista. No tipo “radical”, a abstinência televisiva torna-se um elemento
de grande importância para a comunhão com Deus e para a santificação. Nesse ponto, o
histórico legalista do adventismo ganha força, e se apoia nos conteúdos impróprios e no
suposto poder de reprogramação mental da TV para justificar esse nível de alarmismo.
Por fim, diante de todas as críticas feitas à televisão, o tipo “radical” propõe a
abstinência televisiva como solução para os desafios que a cultura midiática impõe. Com
isso, a postura “anti-mídia” afasta a possibilidade da escolha consciente e criteriosa por
parte do crente. Ademais, ao eliminar a possibilidade de interação do crente com um
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dispositivo tão cotidiano, estimula um certo nível de ostracismo, solidão e alienação, haja
vista que as mídias fazem parte da realidade social e cultural vigente, e são em várias
dimensões e instâncias uma das principais maneiras de ter acesso à informação, à cultura
geral, educação e até mesmo à determinados tipos de sociabilização. Com isso, o tipo
“radical” define uma eclesiologia e uma missiologia na qual há pouca interação com o
ambiente e com as pessoas tidas “seculares”, propondo um evangelismo que funciona não
somente

como

ressignificação

cognitiva-intelectual,

mas

também

segregação

sociocultural. Por outro lado, o tipo “anti-midiático” atua de maneira intensa na
preservação das marcas identititárias adventistas, em especial àquelas ligadas à vocação
escatológica e a orientação textocentrada, além de demonstrar mais cautela na interação
com os dispositivos tecnológicos e meios de comunicação. E essa provavelmente é sua
maior qualidade. Indiferente às seduções tecnológicas do novo e do atual, o tipo antimidiático pode ser exemplo de prudência na interação com a TV e com os media, sendo
mais criterioso em sua relação com a tecnologia. Nesse sentido, apesar dos excessos
conspiratórios, o anti-midático aparenta ser menos ingênuo em relação às ideologias e
filosofias que regem as produções midiáticas e mais atento ao impacto das mesmas sobre
a vida religiosa.
5.5.2. O tipo ambíguo: “adventismo e a televisão em paradoxo”
(a) Apresentação e definição do tipo: O tipo “adventismo e a televisão em
paradoxo”, também denominado pelo autor desta tese por tipo “ambíguo” ou “dual”, é
aquele cuja postura diante do problema adventismo-televisão é a de rejeitar e assimilar a
mídia televisiva em um movimento contínuo e tenso de vai-e-vem. O adventista
“ambíguo” encara a TV ora como instrumento diabólico ora como ferramenta
evangelística, ora como perda de tempo, ora como investimento em lazer e educação. Ao
mesmo tempo a mídia televisiva faz, as vezes de representação cultura pecaminosa e dos
valores do “mundo” e também pode representar os ideais do “reino”, da moral e dos bons
costumes. Essa postura se define como uma constante alternância entre rejeitar e aceitar,
demonizar e sacralizar. Compreender como e quando ocorre a travessia de um polo para
o outro é complexo e depende de fatores culturais, sociais, circunstanciais, temporais,
comunicacionais, eclesiásticos, teológicos, entre outros.

267
(b) Suporte bíblico e de textos whiteanos194: Apesar da obra Screen Deep citar
vários versos bíblicos, não há repetição de passagens escriturísticas. Também por conta
da presença de somente dois livros neste grupo e pela natureza da argumentação de Screen
deep e Media values, não há trechos bíblicos e nem textos de Ellen White que mereçam
destaque e atenção para o tipo de análise a que esta tese se propôs.
(c) Suporte teológico-intelectual: Para embasar seus argumentos, os autores ou se
valem de um discurso não-agressivo, não-absoluto e modesto em suas críticas e
considerações, e/ou citam autores e pesquisas cientificamente embasadas e atualizadas,
refletindo o estado do pensamento comunicacional contemporâneo dos anos 90 e 2000.
Não há espaço aqui para teorias e abordagens populares ou conspiratórias.
(d) Pressupostos teológico-sóciocomunicacionais: A tensão pausa-urgência
aparece em ambos os autores de forma mais equilibrada. Não há uma ênfase
explicitamente escatológica, como no outro grupo tipológico. Aqui ocorre uma tensão
constante entre a necessidade de reflexões sobre o consumo mídiático cotidiano e a
reafirmação do potencial evangelístico da tecnologia. Sobre o binômio demonizaçãosacralizaçãoem grande parte pelo embate entre as críticas à televisão e a argumentação de
que existem lições espirituais e morais que podem ser extraídas dela, o tipo ambíguo se
posiciona no centro entre os polos “demonização” e “sacralização”.
No binômio imagem-texto, assim como o tipo “radical”, o adventista “dual”
ressalta o polo “texto”, perpetuando a orientação textocentrada de legado protestante e
milerita. E o uso do repertório da razão e da ciência também é feito, mas sem teorias
conspiratórias e academicamente defasadas.
No tipo “dual”, não ocorre a presença do discurso de natureza subliminar ou
“hipodérmica” ao se referir aos efeitos da TV sobre a mente humana. Os dois autores
enfatizam a capacidade de autonomia do ser humano diante da mensagem midiática, e
questionam o poder controlador e subliminar das mídias.
Na tensão binária protagonismo-coadjuvação, as descrições que atribuem poder
soteriológico à abstinência televisiva são quase inexistentes. E, mesmo quando ocorrem,
as menções são sutis e menos contundentes em contraste com as do tipo “anti-midiático”.

194

Assim como na estrutura original da tipologia de Niebuhr havia espaço para a apresentação de textos
bíblicos que legitimavam a postura do tipo ideal em relação ao problema Cristo-cultura, aqui decidi inserir
também textos de Ellen White para legitimar a atitude do tipo ideal acerca do problema entre o adventismo
e a televisão, por conta do caráter normativo e profético que seus escritos possuem para os adventistas e
sua importância e influência teológica e moral para a denominação.
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Acerca da polaridade abstinência-moderação, a abstinência nunca é uma opção
para os livros do tipo “ambíguo”. A questão é sempre a tensão da escolha consciente do
conteúdo e da programação televisiva. O que está em jogo são critérios para o consumo
televisivo equilibrado e seguro, e não sua rejeição total.
(e) Avaliação: Assim como ocorre no tipo anti-midiático, a ênfase na urgência
apresentada pela literatura adventista ainda é predominante no tipo ambíguo. A maior
serventia da TV continua sendo a pregação do evangelho e da “verdade presente”. A
diferença aqui é que o tipo dual negocia situações e circunstâncias onde a televisão e seus
produtos podem ser úteis e que nada têm que ver com propósitos religiosos. Há espaço
para produtos educativos e até mesmo para alguns tidos como “seculares”, mas que
promovem cultural geral e possibilitam ao crente conhecer mais a sociedade que o cerca.
Esse tipo de conhecimento, acredita-se, é fundamental para o diálogo do adventista com
seu público-alvo, e sem esse conhecimento, cria-se muitas dificuldades para o contato
missionário e evangelístico. Por isso, o adventista ambíguo vive uma situação paradoxal
na qual acredita que o maior uso da TV é o evangelístico, mas que também é necessário
repertório “secular” – que a TV e os media podem dar – para que o evangelismo seja feito
com qualidade, intencionalidade e eficiência. Além disso, ele crê que é possível abstrair
valores e lições alinhadas com a filosofia cristã de produtos televisivos de natureza nãoreligiosa. Dessa forma, enquanto para o tipo anti-midiático a TV foi invenção de Deus
(sacralização), mas tomada de assalto pelo inimigo (dessacralização), para o adventista
ambíguo a TV é, simultaneamente, sacralizada e dessacralizada. Ela é santa e profana e
cabe ao crente identificar os momentos em que uma dessas naturezas está mais aflorada
ou dominante.
Nessa relação indefinida, ao contrário da demonização feita pelo tipo antimidiático, o tipo dual evita rotular a TV e seu conteúdo como agentes do mal na batalha
do grande conflito. Na verdade, a teologia do grande conflito é uma perspectiva que quase
nunca é mencionada, exatamente pela dificuldade que o adventista ambíguo possui de
definir o “bem” e o “mal”. Aquilo que é do “bem”, como um filme religioso, ainda assim
está envolto em uma linguagem técnica e de natureza comercial. E aquilo que é do “mal”,
ainda assim pode retratar, mesmo que parcial e pontualmente, valores bíblico-cristãos. Há
a ideia de Deus pode falar mesmo através de produções que não fazem parte do rótulo
“gospel” ou “cristão”.
Por outro lado, a dificuldade de associar a teologia do grande conflito com o
consumo cotidiano televisivo e midiático pode revelar um enfraquecimento das
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características distintivas da denominação, cenário no qual as marcas identitárias do
movimento perdem força como narrativas de intepretação da realidade. Se os adventistas
anit-midiáticos focam o futuro em detrimento do presente, o tipo ambíguo pode fazer o
contrário: desprezar a escatologia futura (“ainda-não”) em nome da religiosidade do
presente (“já”).
Em parte, por conta da ênfase na vida presente e, em parte, pela dualidade
sacralização-demonização a abstinência televisiva nunca é considerada como solução
para o problema adventismo-televisão. A moderação é o caminho encontrado pelo tipo
dual, que se preocupa mais com critérios de seleção do que com a busca de evidências
para a “condenação” de determinados produtos midiáticos. Para ele, o crente deve sempre
primar pelo bom-senso e pelo discernimento, estando excluído do seu entendimento a
opção de proibição eclesiástica no que concerne ao consumo televisivo e midiático. Essa
postura de combate às proibições eclesiásticas ocorre também por conta da crença na
autonomia do ser humano, em contraste com a ideia de uma mídia manipuladora e
perversa. Como seus representantes geralmente estão inseridos na discussão acadêmica
de comunicação, seu conhecimento básico – e às vezes em nível de erudição – da história
e das teorias da comunicação faz com que o tipo dual não dê créditos aos discursos
alarmistas e conspiratórios. Para eles, a mídia nunca terá poder sobre a vontade e a
escolha. E, dessa forma, eles parecem estar mais alinhados com a antropologia adventista
do que os adventistas anti-midiáticos. De acordo com o crente ambíguo, o grande perigo
da televisão não é aquilo que não se pode ver ou perceber, mas o conteúdo e mensagens
ideológicas explícitas que se contrapõem à filosofia de pensamento adventista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O clássico Cristo e cultura de H. Richard Niebuhr, tour-de-force dos estudos de
teologia e de religião no mundo anglófono, é considerado uma das obras de maior impacto
do século passado. O livro apresenta o que Niebuhr denominou de “problema Cristocultura”, ou seja, a multifacetada e complexa relação dos cristãos com a cultura no
decorrer da história. Como respostas a esse problema, Niebuhr identificou cinco atitudes
ou posturas com que os crentes têm se relacionado com a sociedade de sua época. São
eles (1) “Cristo contra a cultura”, (2) “Cristo da cultura”, (3) “Cristo acima da cultura”,
(4) “Cristo e a cultura em paradoxo” e (5) “Cristo transformando a cultura” que,
respectivamente, correspondem a cinco tipos ideais de ação: (1) rejeição, (2) assimilação,
(3) síntese, (4) tensão e (5) transformação.
O livro de Niebuhr influenciou gerações de teólogos e pesquisadores de religião
com sua tipologia quíntupla e, por isso, vários estudos valeram-se da proposta de Niebuhr,
adaptando-a, para compreender a relação de diferentes denominações cristãs com a
cultura. Anabatistas, católicos, menonitas e batistas são alguns dos grupos cristãos que
foram objeto de pesquisas de envergadura e estudos sistemáticos a partir da tipologia de
Niebuhr. Além de cenários denominacionais específicos, vários estudos têm se apoiado
em Niebuhr para compreender outros contextos, em franca adaptação e segmentação do
problema Cristo-cultura (os problemas Cristo-negócios, Cristo-música, Cristo-ciência,
etc.). Mais de cinquenta anos depois de sua publicação, as categorias de Cristo e cultura
ainda se mostram úteis para prover insights em estudos de religião e teologia. Contudo,
existe um contexto e um cenário denominacional específico que ainda não tinha sido
elaborado academicamente a partir da tipologia niebuhriana: respectivamente, a mídia e
o adventismo.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma longa história com a mídia como
ferramenta proselitista e uma antiga preocupação sobre sua influência negativa sobre a
membresia. Ela foi pioneira no Brasil e nos Estados Unidos no uso do rádio e/ou TV para
finalidades missionárias, e especialmente a partir do boom televangelístico dos anos 70 e
80, a denominação criou uma rede de emissoras e centros de mídia em vários países.
Assim como ocorreu no meio protestante e evangélico, o início da relação entre crentes
adventistas e os media foi de desconfiança e resistência. Entre os meios vistos com reserva
pela igreja, a TV e o cinema se destacaram. No entanto, ao contrário do cinema, cuja
frequência pelo membro atualmente é desaconselhada pela denominação em vários
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países, entre eles o Brasil, a televisão ganhou mais aceite pelo fato da igreja ter criado
uma estrutura midiática que se vale da TV como ferramenta evangelística. Contudo, a
despeito de suas potencialidades e seus usos religiosos, a televisão ainda é vista por vários
círculos da denominação como um agente satânico e um instrumento de corrupção moral
e espiritual em parte do discurso adventista.
A questão de pesquisa que norteou esta tese consistiu em identificar e analisar o
pensamento adventista sobre a televisão a partir de publicações editoriais em língua
inglesa sobre TV com base na tipologia de H. Richard Niebuhr no clássico Cristo e
cultura. Além dessa problemática, foram elencadas outras questões secundárias, a saber:
Quais são as pressuposições teológicas, sociais e comunicacionais por trás do pensamento
adventista sobre a televisão? Como a literatura adventista sobre a TV se vale da Bíblia e
dos escritos de Ellen G. White para promover e validar uma compreensão religiosa da
TV? Como deve ser uma adaptação da tipologia niebuhriana entre o adventismo e a
televisão, e como essa tipologia adaptada ajudaria a apontar retratos do pensamento
adventista sobre a TV? Em qual ou quais tipos niebuhrianos o pensamento adventista
acerca da televisão se encaixa? Quais são as características da relação do adventismo com
a mídia que podem ser identificadas e compreendidas a partir da interação do crente com
a TV?
Diante desse desafio acadêmico e intelectual, a presente tese foi estruturada em
cinco capítulos. No primeiro, o propósito era reunir dados e análises que já existiam a
respeito do problema adventismo-televisão em língua inglesa. Logo, após um breve
resgate histórico do uso da TV pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, reuniu-se os
principais estudos acadêmicos em inglês sobre o problema adventismo-cinema e sobre o
problema adventismo-televisão para uma análise historiográfica. Foram reunidos três
estudos sobre o cinema (“Adventists versus the movies: 1910-1950”, de Jerry Moon, “The
response of the Seventh-day Adventist Church to motion pictures in the 1920s”, de
Sherrie Lizarraga, e “SDA’s in the MGM lion’s den”, de Michael Chi.
Em geral, percebe-se na historiografia das pesquisas de língua inglesa sobre a
relação entre o adventismo e o cinema uma tentativa de identificar a gênese do problema,
que começa com a resistência adventista no tocante à mensagem e ao conteúdo dos filmes
exibidos. Lizarraga (1994) reconstrói a experiência americana de ir ao cinema nos anos
1920 e, juntamente com uma análise de artigos sobre o tema nos periódicos adventistas,
conclui que nem sempre o cinema era condenado enquanto local. O gatilho para a futura
proibição foi a popularização de um modelo de negócios que incluía o “theather
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package”, que impedia o consumidor de conhecer todas as atrações que seriam exibidas.
Embora a abstenção fosse o argumento mais óbvio no contexto conservador da época,
alguns artigos traziam a noção de que, se não fosse pela realidade do “theather package”,
seria possível ir ao cinema desde que o filme fosse bem escolhido. Dessa forma, os
grandes problemas do cinema para o adventismo em seu início sempre estiveram ligados
à promoção dos valores antibíblicos e aos conteúdos inapropriados nos filmes. O discurso
de Moon (1988), embora não enfatize essa realidade da experiência de frequentar o
cinema nos anos 1920, está alinhado com a explicação histórica de Lizarraga: o foco da
origem da problemática adventismo-cinema era o conteúdo e não o ambiente.
É importante mencionar também que o adventismo não estava solitário nessa
postura anti-cinema: boa parte das igrejas protestantes da época também reforçavam essa
mesma ideia (SOGGARD, 1993). A atitude anti-cinema no adventismo iria se projetar
também sobre a relação dos crentes com a televisão. Por um lado, o aspecto imagético e
visual, do cinema, característica também compartilhada pela TV, iria continuar
produzindo ruído e resistência a um adventismo de ênfase textocentrada. Por outro lado,
o fato da experiência de ver televisão, especialmente após seu período de popularização,
não exigir a assistência a um local específico, favoreceria seu aceite no discurso
adventista.
A televisão enfrentaria menos resistência com o passar do tempo no discurso
adventista, especialmente com a explosão da era dos televangelisas e com o vislumbre de
êxito evangelístico. No entanto, vozes preocupadas com o conteúdo televisivo e sua
relação com mazelas sociais, e com o fato da televisão ser cada vez mais influente na
dinâmica familiar americana, se levantariam contra a televisão, muitas vezes usando
argumentos antes direcionados ao cinema. Nessa relação tensa de afastamento e
aproximação, equivalência e diferenciação entre o cinema e a televisão no discurso
adventista, a relação do crente com a TV continuaria sendo um assunto polêmico e
indefinido no adventismo.
Após identificar as implicações do problema adventismo-cinema para o contexto
do pensamento adventista acerca da TV, fez-se uma análise historiográfica dos estudos
acadêmicos em língua inglesa sobre o problema adventismo-televisão. Os trabalhos
analisados foram: “A survey of the uses of television by the Seventh-day Adventist
Church”, de Richard Lee Fenn, “Television as a médium for evangelism”, de J. Raymond
Dabson, “Taming the tube”, de Brian Strayer, e “A survey of Seventh-day Adventism
atitudes toward television”, de Dan Cole.
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O primeiro ponto a chamar a atenção na historiografia dos trabalhos acadêmicos
em inglês sobre como o adventismo compreende a relação do crente com a TV consiste
no fato de que os trabalhos de Fenn (1966), Dabson (1983) e Strayer (1987) consideram
em suas análises apenas artigos de revistas e periódicos e documentos oficias da
denominação, como relatórios e atas de comissões. Não há espaço na ánalise para livros,
livretos, panfletos e folhetos populares, fato que foi uma das justificativas para a
realização desta tese. Com isso, a presente tese reforça a ideia de que pode colaborar com
o avanço e aprimoramento da historiografia sobre o problema adventismo-televisão ao
adicionar os elementos faltantes nos trabalhos de Fenn (1966), Dabson (1983), Srayer
(1987) e mesmo Cole (1995): as publicações em forma de livros e materiais de gênero
equivalente, que foram escritas por autores adventistas através de editoras da
denominação, visando a membresia.
Outro tópico importante a ser ressaltado na historiografia do problema
adventismo-televisão é a reflexão que os autores fazem da importância que a TV tem
diante da vocação e da natureza do movimento. Fenn (1966) e Dabson (1983) destacam
que o uso da TV é quase um imperativo espiritual à denominação por conta da missão
evangelística de preparar um povo para a volta de Jesus. E a televisão seria um
instrumento para a pregação do evangelho que preencheria todas as demandas de pressa
e urgência que a mensagem apocalíptica do movimento exigem. Dessa forma, os dois
autores associam uma das marcas identitárias mais célebres do movimento, a vocação
escatológica, à justificativa de uso televisivo para fins proselitistas.
Todavia, para Strayer (1987), essa ênfase “positiva” que associava a TV ao
potencial evangelístico perdeu força a partir dos anos 60, passando a ser demonizada.
Vários autores adventistas a enxergavam como um agente satânico no contexto da
teologia do grande conflito entre Cristo e Satanás, recebendo as alcunhas de “agente do
mal”, “tela mágica”, “ladrão amado” e “monstro de um olho só”. Vista como uma ameaça
presente 24 horas por dia no lar adventista, a televisão passou a ser considerada como
protagonista da perda de espiritualidade e comunhão com Deus, sendo associada algumas
vezes como responsável pela perda da salvação (ver STRAYER, 1987, p. 17, 23, 26, 28,
30, 34 e 43). No discurso de Strayer (1987) e, especialmente, de Cole (1995), esse poder
da TV sobre a espiritualidade do crente estava associado também à sua capacidade de
afetar e manipular a mente humana de maneira poderosa e indefensável. Essa
preocupação acerca do suposto controle mental da TV revela a crença de que a autonomia
de escolha do indivíduo é enfraquecida pela mídia.
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Além disso, Cole (1995) analisa especificamente o uso de textos bíblicos e de
trechos dos escritos de Ellen White usados no discurso adventista. A conclusão a qual ele
chega é a de que textos escriturísticos e whiteanos estão sempre associados a ideia de
separação do mundo e afastamento da corrupção moral, sugerindo uma postura de
absitinência em relação à mídia televisiva.
Dessa forma, uma leitura atenta da análise do pensamento adventista sobre a TV
feita por Fenn (1966), Dabson (1983), Strayer (1987) e Cole (1995), aponta diversos
elementos considerados essenciais para entender a atitude adventista em relação à
televisão. Por sua vez, todos esses elementos estão ligados direta ou indiretamente às
características da denominação, que precisam ser identificadas e mais bem
compreendidas a fim de traçar mais precisamente tudo o que está envolvido no problema
adventismo-televisão. Portanto, a descrição e a análise das características e marcas
identitárias do movimento mostrou-se indispensável para compreender o problema
adventismo-televisão.
Dessa forma, o capítulo dois da tese propõe uma introdução à história social do
adventismo sob a ótica de quatro grandes marcas identitárias do movimento: a vocação
apocalíptica, a autocompreensão exclusivista, a orientação textocentrada e a ênfase
experiencial cognitivo-racional. Na primeira seção, descreve-se e analisa-se a gênese
apocalítptica adventismo e a influência milerita em seu pensamento teológico, assim
como elabora-se reflexões sobre a postura de autorreferenciação exclusivista que o
movimento carrega desde a sua origem. Como desdobramento dessas duas marcas
identitárias, discute-se também os problemas do legalismo e do dualismo campo versus
cidade que caracterizaram – e de certa forma ainda caracterizam, mesmo que de maneira
amenizada – a Igreja Adventista do Sétimo Dia em sua história.
Na segunda seção, descreve-se e analisa-se a relação do adventismo com o texto
bíblico e sua postura iconoclasta, e também a ênfase cognitiva e racionalista da
experiência religiosa e da natureza humana. Como desdobramento dessas duas marcas
identitárias, discute-se os traços e implicações de uma cultura da palavra, uma cultura
visual e uma cultura intelectual no adventismo.
Como se viu, as quatro marcas identitárias do adventismo – a vocação
apocalíptica, a autocompreensão exclusivista, a orientação textocentrada e a ênfase
experiencial cognitivo-racional – são essenciais para se compreender não somente a
origem da denominação, mas principalmente sob quais metanarrativas e pressupostos ela
entende a si mesmo, e sob quais saberes e tradições ela opera e age na cultura que a cerca.
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Diante dessa realidade, o que o autor desta tese propõe é que quaisquer exercícios de
pensar o adventismo em seu papel social e em sua relação com o projeto civilizatório e a
cultura nas quais o movimento está inserido levem em consideração as quatro marcas
identitárias – e seus respectivos desdobramentos – aqui descritos como ponto-de-partida
teórico-metodológico. E isso é ainda mais necessário, na modesta opinião do autor desta
tese, se aquilo que será investigado for a relação do adventismo com a mídia e as
tecnologias da comunicação.
Logo, diante da introdução à uma história social do adventismo e de acordo com
a análise historiográfica feita, fica claro que as quatro marcas identitárias do adventismo
e seus desdobramentos estão diretamente relacionadas ao problema adventismo-televisão.
A vocação escatológica do movimento pode tender a sacralizar a mídia, já que necessita
de um instrumento da tecnologia que torne os imperativos da grande comissão e da
proclamação das três mensagens angélicas mais eficazes e com maior alcance. Por outro
lado, a cultura da palavra e a orientação textocentrada do adventismo projetou essa
herança em sua relação com a cultura visual dos media, fazendo com que todo meio de
natureza imagética seja enxergado como “concorrente” e “adversário” das Escrituras.
Soma-se a isso o fato de que a ênfase cognitiva e lógica da experiência religiosa e
da antropologia adventista podem facilitar a demonização da mídia televisiva caso ela
seja encarada como um meio que interrompe ou prejudica o funcionamento normal da
mente humana, considerado o canal pelo qual Deus se comunica com a humanidade.
Nesse sentido, pode haver terreno apropriado para florescerem discursos conspiratórios e
que enfocam a dimensão de manipulação cerebral dos media.
Boa parte das marcas identitárias adventistas estão construídas em formas de
dualismo e polaridades, como: dualismo cidade versus campo, texto versus imagem,
exclusivismo versus inclusão, razão versus paixões, ficção versus realidade, entre outros.
Logo, foi preciso sistematizar essas relações e também verificar se esses binômios estão
presentes no corpus desta tese, e como eles se manifestam. Para tanto, elaborou-se uma
tipologia que pudesse assimilar a lógica construída até aqui, organizando e otimizando a
análise do corpus. A tipologia que trabalha com binômios e polos, e que se baseia na
relação conturbada do cristianismo com demandas sociais e culturais, obviamente, é a
categorização de Cristo e cultura, da onde esta tese retirou o conceito estruturante de
“problema adventismo-televisão”.
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Assim, os capítulos três e quatro discorreram sobre Niebuhr, Cristo e cultura e
sua tipologia, a fim de propiciar recursos, meios e procedimentos para a elaboração de
uma tipologia para o problema adventismo-televisão.
O terceiro capítulo se concentrou na biografia intelectual de Niebuhr em uma
introdução e contextualização ao estudo de Cristo e cultura. Por conta de seu background
teológico formativo e sua trajetória intelectual e acervo bibliográfico, resumiu-se a
carreira acadêmica de Niebuhr como tendo sido marcada por três características: (1)
intercâmbio conceitual e metodológico entre a teologia e a sociologia, e refere-se à
habilidade de Niebuhr em costurar, em seus escritos, o pensamento teológico e a
abordagem sociológica de maneira sólida e convincente; (2) ênfase nas facetas da relação
do cristianismo com a sociedade, que consiste em uma interminável preocupação com o
impacto do cristianismo na cultura de sua época, fazendo com que a ênfase do tipo igrejasociedade se encontre na maior parte de seus escritos; e (3) postura transformacionista
em relação à cultura, de certa forma derivada das duas anteriores, e fruto da apropriação
que Niebuhr faz de Troeltsch e de temas de apelo social, oriundos dos períodos de guerra,
do movimento do Evangelho Social e de sua experiência com o socialismo norteamericano.
Além disso, ficou claro que na fase formativa de Niebuhr quatro pensadores
marcaram profundamente suas ideias: Ernst Troeltsch, Paul Tillich, Karl Barth e Jonathan
Edwards. Seus insights e obras, aliados às profundas mudanças do Ocidente pós-primeira
guerra mundial, influenciaram o jovem e promissor Niebuhr e ecoaram, em maior ou
menor intensidade, em toda sua trajetória intelectual. Dente eles, porém, Troeltsch foi,
possivelmente o que teve maior repercussão sobre o pensamento de Niebuhr, e,
certamente, o que teve maior influência na confecção de Cristo e cultura.
Em relação aos antecedentes e contexto do clássico Cristo e cultura, pode-se
considerar que ele foi marcado basicamente por três aspectos majoritários:
(1) Cristo e cultura é uma tentativa de Niebuhr de compreender a relação igrejamundo por meio de enfoques teológicos e não somente com abordagens sociológicas e
históricas, como havia feito em seus livros anteriores, The social sources of
denominationalism e The kingdom of God, e como havia feito Troeltsch no clássico The
social teachings of the christian church. Por isso, Cristo e cultura é uma obra
essencialmente de viés teológico, embora una muito eficazmente em seu arcabouço
metodológico e argumentativo também a história e a sociologia;
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(2) Com Cristo e cultura, Niebuhr pretendia suplementar e corrigir The social
teachings of the christian church de Troeltsch. Niebuhr intentava apresentar outra
resposta ao problema igreja-mundo e julgava que a resposta de seu mentor alemão não
dava conta dos problemas levantados pelo relativismo histórico.
(3) Cristo e cultura foi escrito para responder às críticas de líderes culturalistas
que acusavam o cristianismo de indiferença às questões civilizatórias e sociais, mostrando
que a religião cristã é complexa e multifacetada, e que em sua história e diversidade há
interações distintas entre fé e cultura. Além disso, Cristo e cultura também foi redigido
como crítica aos cristãos nacionalistas, que haviam tomado a civilização e a nação como
ídolos modernos, e os fundamentalistas, que eram objeto de crítica dos culturalistas – os
mesmos que, de certa forma, levaram Niebuhr a escrever Cristo e cultura a princípio.
Soma-se a isso o fato de que diversos autores mencionam a visão transformacionista que
Niebuhr advogava e que, por isso, a obra possuía uma agenda, para alguns sutil, para
outros explícita, de promover um cristianismo transformador da realidade social.
Após sua publicação, o clássico de Niebuhr alcançou grande repercussão e,
logicamente, foi submetido a duro escrutínio. Dessa forma, o capítulo quatro enfatizou a
crítica ao clássico niebuhriano, em uma reunião de elementos para o estado da arte do
estudo de Cristo e cultura. Focou-se, especialmente, a análise da tipologia de Niebuhr e
sua lógica e modus operandi, com vistas à adaptação de sua tipologia ao problema
adventismo-televisão.
No estado da arte recente de Cristo e cultura, destacaram-se os trabalhos de Yoder
(1996), Marsden (1999) e Gustafson (2001). A partir do período de 1996-2001 e da
polarização entre Yoder, Marsden e Gustafson, é possível estabelecer uma espécie de
tipologia das recentes reações acadêmicas à Cristo e cultura em três posições, com seus
respectivos expoentes e principais representantes:
(a) Rejeição: comentaristas, cujo maior expoente é Yoder (1996), que rejeitam a
tipologia de Niebuhr e seus pressupostos, geralmente negando sua utilidade e
aplicabilidade (SCRIVEN, 1988; HAUERWAS e WILLIMON, 1989; STASSEN, 1996;
KREIDER, 1997; CARSON, 2012);
(b) Aceitação: comentaristas, cujo maior expoente é Gustafson (2001), que
defendem a utilidade e aplicabilidade das categorias de Niebuhr, geralmente propondo
modificações pequenas e modestas (OTTATI, 1982 e 2003; SCHWANDT, 1990;
SHINN, 1994; MARTY, 2001; YEAGER, 2003; STACKHOUSE JR., 2008);
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(c) Transformação: comentaristas, cujo maior expoente é Marsden (1999), que
propõem alterar e transformar a tipologia de Niebuhr, geralmente propondo suas próprias
categorias (FRIESEN, 2000 e 2003; WITTMER, 2001; GLANZER, 2003; TRIMIEW,
2003; ALBEE, 2005; GUENTHER, 2005; CARTER, 2006; HYND, 2008; BURGUESS,
2011; SPICKARD, 2012; GATHJE, 2013).
Pode-se verificar também que a discussão recente da literatura secundária sobre
Niebuhr e Cristo e cultura girou em torno de três focos temáticos: (1) a imprecisão
conceitual da terminologia “Cristo” e “cultura” empregada, (2) a presença de uma agenda
implícita na tipologia niebuhriana que privilegia um dos tipos sobre os demais, e (3) a
legitimidade, validade e aplicabilidade da tipologia como método e ferramenta.
Direta ou indiretamente, todos os problemas levantados pela crítica ao livro
derivam de uma compreensão equivocada das diferenças entre taxonomia e tipologia de
Niebuhr, como bem pontuado por Yeager (2003), Gustafson (2001) e Stackhouse Jr.
(2008). Levando em consideração que Niebuhr elabora seu relato a partir do tipo ideal de
matriz weberiana (e influência troeltschiana), fica mais fácil compreender o porquê (1)
do uso dos termos “Cristo” e “cultura”, embora imprecisos, não comprometerem a
tipologia; (2) da lógica binária dos termos “Cristo” e “cultura” não implicarem
necessariamente dicotomia, uma vez que a ênfase da tipologia niebuhriana não está em
aproximação/afastamento do polo “Cristo” ou do polo “cultura”, mas sim dos vários tipos
de relação existentes entre o cristão e o problema Cristo-cultura, sejam eles de tensão,
síntese, rejeição, assimilação ou transformação; (3) do uso de “cultura” por Niebuhr não
implicar compreensão monolítica de cultura, e que considerar isso é cometer injustiça e
incoerência com a trajetória intelectual de Niebuhr e com uma leitura mais atenta de
“Types of Christian Ethics” e Cristo e cultura; (4) de Niebuhr ter preferido o tipo
conversionista e, com isso, reconhecer que essa preferência não compromete a tipologia
e nem seu uso, feitas as devidas adaptações, em outros cenários e contextos; (5) das
imprecisões dos exemplos históricos dos tipos niebuhrianos serem compreensíveis dentro
do contexto do método do tipo ideal; (6) a tipologia de Niebuhr não pode ser considerada
uma taxonomia, mas sim uma tipologia de matriz weberiana, e como tal deve ser
entendida, estudada, analisada e adaptada.
E, embora a tipologia de Niebuhr deva ser compreendida a partir de sua matriz de
tipos ideais, foi preciso também reconhecer que a inserção de elementos e questões
teológicas como parte da lógica de sua categorização é uma das grandes contribuições
originais de Niebuhr. Em meio às discussões sobre Cristo e cultura, a obra permaneceu
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como referência nos estudos de teologia, cultura e ética. A tipologia de Niebuhr, mesmo
com limitações epistemológicas e metodológicas, ainda é um ponto-de-partida útil e
valioso.
A tipologia de Niebuhr em Cristo e cultura foi estruturada a partir de questões
teológicas. As análises de Otatti (1982, 1988 e 2003) e, especialmente Yeager (2005),
foram as mais adequadas e coerentes para se compreender a lógica e o modus operandi
da tipologia de Cristo e cultura porque respeitavam a lógica de tensçoes teológicas
binárias da tipologia original. Os seis pressupostos e elementos teológicos com os quais
Niebuhr avalia seus tipos são: (1) visão da história (já-ainda não), (2) razão e revelação,
(3) natureza e graça, (4) pecado e bem, (5) lei e evangelho e (6) igreja e mundo.
Dentre as várias adaptações da tipologia niebuhriana, poucas são aquelas que
mantém o “enduring problem” como base conceitual e epistemológica. E, mesmo nesse
grupo, não se encontraram aplicações que mantém os seis elementos teológicos como
critérios de caracterização e avaliação dos tipos. Esta tese, entretanto, se propôs a aplicar
a tipologia de Niebuhr incorporando em seu modus operandi não somente o “enduring
problem”, mas também os seis elementos teológicos.
Segundo a avaliação do autor desta tese, uma vez evidenciada a legitimidade e
utilidade da tipologia de Cristo e cultura, e uma vez compreendidos sua lógica e seu
modus operandi, o quinto capítulo focou na apresentação do corpus da tese e na análise
propriamente dita.
Os livros do corpus selecionados foram Motion pictures and television, de 1951,
What about television?, de 1956, Quagmire... jungle... desert... or what? The pros and
cons of television viewing, de 1967, The media, the message, and man, de 1972, Mind
manipulators, de 1974, Televiolence, de 1978, Television and the Christian home, de
1979, The television time bomb, de 1993, Remote controlled: how TV affects you and your
family, de 1993, What you watch: a Christian teenager’s guide to media evaluation and
decision-making strategies, de 1994, Media values: Christian perspectives on the mass
media, de 1999, e Screen deep: a Christian perspective on pop culture, de 2007.
Em uma análise preliminar, alguns padrões emergiram, entre eles destacaram-se
a discussão sobre a natureza da mídia televisiva e seu potencial para o enfraquecimento
intelectual e espiritual, o debate entre o uso evangelístico da TV e seu papel como
ferramenta satânica, a recomendação de abstinência versus consumo moderado de
programação televisiva, entre outros. Esses elementos configuraram as tensões ou
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binômios teológico-sóciocomunicacionais do problema adventismo-televisão, que são
versões das polaridades teológicas niebuhrianas em Cristo e cultura.
Na análise feita por Ottati (1982, 1988 e 2003) e Yeager (2005) da tipologia de
Cristo e cultura, os elementos teológicos de tensão binária que configuram o problema
Cristo-cultura foram:

(a) já-ainda não (de perspectiva escatológica)
(b) razão-revelação (de perspectiva epistemológica)
(c) natureza-graça (de perspectiva da doutrina da criação e da doutrina de
Deus)
(d) pecado-bem (de perspectiva antropológico-teológica, hamartiológica e
soteriológica)
(e) lei-evangelho (de perspectiva ética e moral)
(f) igreja-mundo (de perspectiva eclesiológica e missiológica).

Tomando como base essa lógica tipológica, verificou-se na análise prévia do
corpus e na análise historiográfica dos estudos sobre o problema adventismo-televisão
em língua inglesa, novas tensões binárias, específicas ao problema adventismo-televisão,
mas ainda ligadas e de certa forma provenientes das polaridades originais niebuhrianas.
Esses binômios não são apenas elementos teológicos e filosóficos, como na tipologia
niebuhriana original, mas também trazem perspectivas teológicas, sociológicas e
comunicacionais:

(a) pausa-urgência (de perspectiva escatológica)
(b) imagem-texto (de perspectiva epistemológica)
(c) demonização-sacralização (de perspectiva da doutrina da criação e da
doutrina de Deus)
(d) autonomia-manipulação

(de

perspectiva

antropológico-teológica

e

hamartiológica)
(e) protagonismo-coadjuvação (de perspectiva e soteriológica e ética)
(f) abstinência-moderação (perspectiva eclesiológica e missiológica).

O problema adventismo-televisão foi a base conceitual que abrigou esses seis
elementos teológico-sóciocomunicacionais. Logo, eles se provaram como os critérios que
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definiriam como alguns componentes do corpus compreendiam ou reagiam ao problema
adventismo-televisão de uma forma, enquanto outros componentes compreendiam ou
reagiam de outra.
Depois da elaboração da lógica interna da tipologia, procurou-se analisar como as
tensões listadas acima se manifestavam no corpus da tese. As primeiras analisadas foram
“pausa-urgência” e “demonização-sacralização”
Sobre o binômio pausa-urgência ficou claro que, devido à vocação escatológica
do movimento, o adventismo estabeleceu a relação com a TV quase que exclusivamente
do ponto de vista da vigilância e da “pressa”. Sua origem milerita está ligada ao “ainda
não”, sendo o presente apenas um tempo de preparação para o “porvir”. Assistir televisão
como pausa cotidiana ou como meio de informação, portanto, foi visto na maioria das
vezes como uma perda de tempo. O cenário escatológico adventista, com o início do
“juízo investigativo” e com a iminência da volta de Jesus, não permite ao crente se dar ao
“luxo” de se relacionar com a televisão de uma maneira que não seja missionária. Essa
ênfase na urgência se intensifica quando os autores adventistas enquadram o uso dos
media no repertório das principais estratégias satânicas para a perda de foco e para a
alienação da existência do “grande conflito”.
No entanto, apesar de identificar o papel “maléfico” que a televisão e outros media
exercem no desenrolar do grande conflito, os autores adventistas acreditam que Deus foi
o inventor das tecnologias da comunicação. E, por esse motivo, o crente deveria se valer
da televisão e das mídias para anunciar as “três mensagens angélicas” e a volta iminente
de Cristo. Contudo, o mesmo pano de fundo do “grande conflito” foi também o motivo
pelo qual os autores adventistas pareceram decididos em relação ao papel negativo
desempenhado por ela, mesmo que reconhecessem seu potencial missionário e
escatológico. No discurso adventista, quem fez mais uso da televisão foi Satanás, através
de sua programação contrária às crenças cristãs e aos valores da família. Aos olhos
adventistas, a televisão foi invenção de Deus, mas tem sido a ferramenta preferida do
inimigo. É desejo do crente que a televisão seja usada para a “glória” de Deus, mas ela
ainda é área de domínio de Satã. Logo, como se viu, o discurso demonizador da mídia foi
mais marcante do que qualquer outra ênfase nos textos dos autores adventistas estudados.
Associar a origem dos meios de comunicação à uma fonte divina reforça a ideia
de que a gênese do adventismo, como acontece também com o protestantismo, passa pelo
desígnio divino de reforma e reavivamento por meio da invenção da mídia impressa.
Afinal de contas, o adventismo, além de herdeiro da imprensa de Gutenberg via Reforma,
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também foi fruto do legado de publicações impressas do movimento milerita. Todavia, a
associação do uso da televisão ao diabo também esteve conectada à ética puritana de vida
estrita e pudica, que rejeitava tudo o que não era sacro e religioso. Dessa forma, enquanto
a literatura adventista pendeu para o polo “urgência” do binômio pausa-urgência, na
polaridade demonização-sacralização enfatizou-se o primeiro elemento.
As exceções à ênfase citada do binômio demonização-sacralização são os livros
Screen Deep e Media values. O primeiro enxergou a presença de Deus na cultura pop e
no conteúdo televisivo não religioso, mostrando que existem lições teológicas
importantes que podem ser aprendidas por um meio de comunicação de natureza e
programação “secular”. O segundo alternou elogios e críticas à televisão, o que permite
classificar sua abordagem como permanecendo no espectro do centro na tensão entre os
extremos “demonização” e “sacralização”. Acerca do binômio pausa-urgência não houve
em ambos os autores a preocupação escatológica presente na maioria das publicações
adventistas sobre TV. O foco dos dois livros encontrou-se mais equilibrado entre a
necessidade de reflexões sobre o consumo mídiático cotidiano com a reafirmação do
potencial evangelístico da tecnologia.
Sobre o binômio imagem-texto, o discurso adventista presente no corpus desta
tese procurou reforçar a orientação textocentrada e justificar a cultura da palavra
desqualificando a imagem e a própria tecnologia televisiva em si. Para isso, se valeu de
argumentações sobre a primazia e os benefícios do texto e do ato de ler, e dos perigos e
malefícios do visual-imagético e do ato de assistir. O resultado é que o sentido da visão
acaba sendo rotulado como o mais propício para a tentação e o pecado, e textos bíblicos
mencionando os olhos e o ver são usados para legitimar o perigo que assistir televisão
representa para a vida espiritual do crente. Além disso, a resistência histórica do
adventismo em relação à ficção, por conta de interpretações de textos de Ellen White, se
mostrou um recurso utilizado para aplicar as proibições acerca da leitura de romances
também à programação de ficção televisiva. O pressuposto de condenar tudo o que é
irreal, não-histórico ou fantasioso acabou sendo aplicado de forma mais intensa e rigorosa
ao conteúdo televisivo.
Na relação do binômio comunicacional imagem-texto com a polaridade teológica
razão-revelação, o pensamento adventista acerca da televisão faz a balança pender para o
polo “revelação”. Contudo, não o faz da forma como o cristão do tipo niebuhriano “Cristo
contra a cultura”, que promove a “minimização da razão”, considerando-a apenas como
“errônea e ilusória” (NIEBUHR, 1967, p. 101 e 102). Diferentemente do tipo ideal
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radical, a compreensão adventista se vale do repertório e da linguagem da razão e da
ciência para validar seus fundamentos teológicos. É por essa razão que quando os autores
adventistas buscam enaltecer o texto e a palavra sobre a imagem e o visual, eles o fazem
não somente por meio de textos bíblicos e declarações whiteanas, mas também mediante
citações de pesquisas científicas, relatórios governamentais e matérias jornalísticas cujas
fontes são neurocientistas, médicos e psicólogos. A revelação, ainda assim, é soberana,
mas revestida de racionalidade. Dessa forma, o discurso adventista sobre a televisão
dialoga com seu legado social e teológico de racionalidade e utilitarismo, revitalizando e
fortalecendo esse traço identitário na colisão com as mudanças culturais e tecnológicas
que a sociedade apresenta. O problema ficção versus realidade, também presente no
corpus, fortaleceu a resistência à imagem, pois os autores mantiveram a crença adventista
na demonização da ficção, aplicando-a à mídia televisiva. Dessa forma, a ficção televisiva
e tudo o mais que de certa forma flerta com o irreal – até mesmo produtos históricos e de
gênero bíblico – foram alvos de rejeição e considerados deturpadores da verdade e da
realidade.
Na polaridade autonomia e manipulação, a literatura adventista claramente
enfatizou o polo “manipulação”, acreditando que o crente é refém da persuasão televisiva
e vítima dos ataques das tecnologias midiáticas. A compreensão de pecado de uma tensão
teológica onde o polo “manipulação” é fortalecido foi semelhante ao demonstrado pelo
tipo niebuhriano “Cristo contra a cultura” no polo “pecado e bem”: entende-se o pecado
mais como uma força extrínseca à natureza humana e originária das estruturas sociais e
culturais da sociedade, do que intrínseco e inerente à condição humana após a queda.
A ênfase no polo “manipulação” ocorreu também por influência da discussão
controversa sobre a mensagem subliminar, iniciada nos anos 1950 nos Estados Unidos e
popular até os anos 1970. Logo, as palavras “hipnose”, “lavagem cerebral”, e outras
equivalentes, presentes com frequência no corpus desta tese, mostraram a crença na
mensagem subliminar, isto é, mensagem ocultas presentes em produtos midiáticos que
têm o poder de impelir a vontade, moldar comportamentos, formar hábitos e manipular a
mente, sem que se haja consciência disso.
No entanto, o que não pareceu ser percebido pelos autores adventistas é a
contradição explícita entre a repetida ênfase nos poderes de manipulação, lavagem
cerebral e reprogramação da mídia televisiva e a compreensão antropológica do
movimento, que reserva à vontade o único componente da natureza humana no qual o
diabo não tem poder sobre. As descrições sobre o funcionamento da mente humana e os
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efeitos da TV sobre o comportamento na literatura adventista são muito semelhantes às
que aparecem nos estudos acadêmicos de comunicação nos Estados Unidos da época, que
enfatizavam o conceito de “massa” e a análise do poder do emissor e da mensagem no
processo comunicacional. Os argumentos e vocabulário dos textos adventistas estão
muito próximos dos pressupostos de teorias da comunicação de influência behaviorista e
que apontavam a ingenuidade da crença no poder infalível que os conteúdos e as
mensagens teriam sobre o indivíduo. Apesar das mudanças que ocorreram na história das
teorias da comunicação, a compreensão adventista permaneceu atrelada à noção do
indivíduo como um ser indefeso, inerte e passivo diante das mensagens de comunicação,
típicas dos estudos de comunicação norte-americanos dos anos 1930 a 1960.
Na polaridade protagonismo-coadjuvação, a literatura adventista claramente
enfatizou o polo “protagonismo”, articulando que o crente, ao ser refém da persuasão
televisiva e vítima dos ataques satânicos através de tecnologias midiáticas, necessita
reconhecer a mídia com uma das principais barreiras para a salvação. Assim como os
cristãos radicais da tipologia niebuhriana de certa forma equivaleram separação da cultura
à santificação, o discurso de literatura adventista sobre televisão em certos momentos
igualou bloqueio televisivo à santidade e à salvação, dada a força que o argumento
subliminar possui, entre outros fatores já discutidos parágrafos acima. Repetindo a frase
de Moore (1979, p. 25) de que “desligar a TV não é um caminho direto para a santificação.
Mas ajuda”, constata-se que na literatura adventista a mídia não é um elemento
coadjuvante no contexto da santificação. Ela se tornou parte importante do “desafio que
é ser um cristão na última metade do século 20” (MOORE, 1975, p. 25) e, por isso, se
apresenta como um dos componentes principais no discurso soteriológico da literatura
adventista analisada. Ao se relacionar o consumo televisivo com espiritualidade e
santificação, muitas vezes apoiando-se em uma ênfase demonizadora da mídia, percebese que a vertente legalista da denominação se destaca.
De todas as publicações do corpus, a exemplo do que foi visto na maior parte das
análises feitas até agora, as exceções para a maioria das ênfases aqui discutidas são os
livros Screen deep e Media values. As descrições que relacionam o bloqueio televisivo
com santificação e salvação são sutis e menos contundentes (no caso de Screen deep) ou
praticamente inexistentes no todo da obra (no caso de Media values).
Acerca do último binômio, abstinência-moderação, a literatura adventista
priorizou de maneira mais sutil o primeiro polo. A ideia transmitida pelos autores
adventistas foi a de que a abstinência é o melhor caminho por conta de seu conteúdo
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majoritariamente “impróprio”, pelo tempo que ela exige em um contexto de urgência
escatológica, e especialmente pelo poder malévolo que ela representa ao ser uma
materialização de uma cultura anticristã. A tensão abstinência-moderação é aquela que
mais evoca paradigmas teológicos e sociais do adventismo, a saber, o enfoque utilitarista
na relação com as artes, o problema ficção versus realidade, o fator tempo no contexto da
vocação de urgência escatológica e, pela primeira vez introduzindo o debate vida na
cidade versus vida no campo.
Mesmo quando a ênfase de moderação se sobressai, ela nunca é plena. A
aprovação da seletividade de conteúdo está vinculada ao uso evangelístico da mídia
televisiva somente. A programação tida como “secular” sempre está fora da equação
adventista no assistir TV. Até conteúdos histórico, biográficos e educativos devem passar
por rigoroso escrutínio para terem “liberação”. A televisão só é “sacralizada” quando se
presta a fins missionários.
Após a análise do corpus a partir dos binômios de matriz niebuhriana, confirmouse que as duas posturas predominantes na literatura adventista acerca do problema
adventismo e televisão são rejeição e tensão. Dessa forma, são dois os tipos de matriz
niebuhriana: “Adventismo contra a televisão” (baseado no tipo “Cristo contra a cultura”)
e “Adventismo e a televisão em paradoxo” (baseado no tipo “Cristo e a cultura em
paradoxo”). Isso ocorreu por conta da diferença notável entre as nove publicações de 1951
até 1994, e as duas últimas, de 1999 e 2007. Essa diferença existiu por alguns motivos:

(a) Nas publicações de 1951 até 1994 predominou entre os autores a ausência
de formação acadêmica e/ou profissional adequada para tratar do assunto
de maneira séria e minimamente científica. A maioria dos autores foram
pastores envolvidos com os ministérios adventistas de jovens e de
comunicação, tendo apenas a experiência ou o interesse pela área como
base para seus escritos. Nenhum deles possuía formação acadêmica em
comunicação em nível stricto sensu, e não foram professores, acadêmicos
e nem pesquisadores em comunicação. Já nos livros de 1999 e 2007, ambos
os autores foram/são professores e ao menos um deles – Reynaud – tem
formação acadêmica em comunicação em nível stricto sensu e é
pesquisador da área;
(b) No espectro dos binômios teológico e sóciocomunicacionais pausaurgência,

imagem-texto,

demonização-sacralização,

autonomia-
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manipulação, protagonismo-coadjuvação e abstinência-moderação, os
polos enfatizados nas publicações de 1951 até 1994 foi diferente daqueles
ressaltados pelos livros de 1999 e 2007. Os polos claramente defendidos
pelo primeiro grupo são urgência, texto, demonização, manipulação,
protagonismo e abstinência, enquanto o segundo grupo é menos definitivo
e claro. No binômio imagem-texto ambos concordam em combater o polo
“imagem”, na polaridade demonização-sacralização o segundo grupo não
se define explicitamente, ficando no meio-termo, e na tensão binária
pausa-urgência ocorre uma indefinição semelhante. Essas diferenças
levam à conclusão de que há dois grupos e que eles apresentam posturas
distintas diante do problema adventismo-televisão;
(c) O peso e a influência das características sociais e do legado teológico
adventista foram diferentes para cada um dos dois grupos de publicações
em questão. O primeiro grupo foi mais dependente e submisso aos
paradigmas teológicos, sociológicos e históricos adventistas, enquanto o
segundo manteve uma relação de aceite e também questionamento em
constante negociação, buscando um diálogo entre as marcas identitárias do
adventismo e o contexto cultural e científico contemporâneos.

Diante da pesquisa feita, percebeu-se que as respostas do movimento ao problema
adventismo e televisão são multifacetadas e complexas, e podem ser mais bem
compreendidas através: (1) das marcas identitárias reveladas pela história social da
denominação, cujo legado milerita é bastante influente, (2) do histórico de resistência do
movimento à mídia, e do legado de rejeição ao cinema que foi parcialmente projetado
sobre a TV, (3) da realidade dual entre imagem e texto, demonização e sacralização,
autonomia e manipulação, protagonismo e coadjuvação e abstinência e moderação.
Em termos gerais, o pensamento adventista a partir da literatura analisada é
caracterizado por forte rejeição à mídia televisiva pela ideia de competição e rivalidade
que se percebe entre imagem e texto em um movimento de orientação textocentrada e
pela crença no poder subliminar e de manipulação mental da televisão, que leva à postura
de abstinência como melhor opção diante da interação com a TV. Além disso, o
pensamento adventista caracteriza-se também pela noção de que a televisão é
protagonista da experiência cristã, sendo mutas vezes responsável por promover a
santificação ou a condenação eterna. Também por esse motivo, a literatura adventista
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justifica o uso da televisão e dos media apenas em contexto religioso e para fins
evangelísticos, principalmente por conta da vocação escatológica e pelo imperativo
religioso de pregação do evangelho e das mensagens tipicamente adventistas.
Contudo, os dois últimos livros do corpus, publicados entre os anos 1990 e 2000,
representam uma mudança na compreensão de como deve ser a interação do crente com
a TV. Apesar da prevalência do texto sobre a imagem continuar e do predomínio da ideia
de urgência, ainda que de forma mais amena do que nas publicações anteriores, outras
perspectivas são privilegiadas. Entre elas, a sacralização da TV, que agora pode ser
utilizada também em contextos “seculares” e não exclusivamente para propósitos
evangelísticos, o enfraquecimento da noção da TV com obstáculo à santificação e a
moderação como solução prática para o problema adventismo e televisão.
Estudos posteriores podem revelar se as mesmas marcas identitárias da história
social do movimento e os mesmos binômios teológico e sóciocomunicacionais são
válidos para descrever e caracterizar a relação do adventismo com outros media, como o
rádio, o cinema e a internet. A hipótese desse autor é que a tipologia e as categorias de
análises criadas nesta tese podem ser reproduzidas sem mudanças estruturais a mídias
eletrônicas e audiovisuais. É possível também percorrer o mesmo caminho metolodógico
e teórico feito nesta tese para se analisar o pensamento de outras denominações cristãs –
mais especificamente evangélicas ou protestantes. Embora as marcas identitárias e, por
conseguinte, os binômios sejam um tanto quanto diferentes, a proposta teóricometodológica desta tese pode se mostrar uma ferramenta útil.
Pesquisas futuras também podem se valer dos resultados e da tipologia desta tese
para ampliar o corpus desta tese, incluindo a análise de materiais em outros idiomas. No
caso do Brasil, há diversos documentos, livros, folhetos e outros materiais disponíveis e
que poderiam ser usados para análise, além dos periódicos mais populares da
denominação no Brasil, sendo o principal deles a centenária Revista Adventista. Para o
autor desta tese, as marcas identitárias e, consequentemente, os novos binômios
produzidos sob a ótica de um adventismo brasileiro precisariam levar em consideração os
elementos da história social e as tensões binárias descritas nesta tese.
Por fim, a história de pioneirismo dos adventistas em relação ao uso da mídia e,
ao mesmo tempo, de demonização da televisão e outros media, revelam a complexa
relação que protestante e evangélicos possuem com a tecnologia. E o fato do adventismo
transitar entre os universos da tradição e da atualização, do passado e do futuro de forma
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conflituosa, mas dinâmica, aponta para uma constante necessidade de revisitar sua
história e sua origem, a fim de reavaliar seu papel e sua missão diante dos dilemas atuais.
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