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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa busca esclarecer sobre de que forma se dá a repercussão dentro dos 

centros espíritas de uma telenovela que aborda o espiritismo, em especial a novela Amor 

Eterno Amor, Rede Globo (2012), através da percepção dos presidentes ou vices presidentes 

de alguns centros espíritas de Santa Maria. A coleta de dados deu-se através de entrevista 

semiestruturada, possibilitando saber se houve um aumento no número de adeptos enquanto 

essas telenovelas veicularam, se elas abordam de forma fiel ao que o espiritismo prega e até 

que ponto os presidentes consideram a abordagem do espiritismo na mídia positiva ou 

negativa, além de obter um breve histórico de cada centro entrevistado. A partir da análise dos 

resultados, observa-se que a repercussão de uma telenovela como a Amor Eterno Amor pode 

ser positiva dentro dos centros espíritas, apesar de sua abordagem ser considerada fictícia, por 

conta de objetivos comerciais, também traz situações nas quais o telespectador se identifica e, 

por conta disto, vai até um centro espírita procurar um esclarecimento. 

 

 

Palavras-chave: Fé e Comunicação; Espiritismo; Percepção; Telenovela no Brasil. 

 

 

ABSTRACT: 

 

 

This research seeks to clarify about the impact of spiritualism theme of the soap operas 

inside spiritist centers, particularly the soap opera Amor Eterno Amor, Rede Globo (2012), 

based on the perception of the presidents or vice presidents of some spiritist centers of Santa 

Maria. The data collection was done through of the semi-structured interview, making 

possible whether there was an increase in the number of adherents while these soap operas 

broadcasted. Moreover, it was possible to know if the soap operas addressing in a way faithful 

which spiritualism preaches and to what extent presidents believe the approach of spiritualism 

in the media positively or negatively, and get a brief history of each center interviewed. From 

the analysis of the results, it is observed that the repercussion of a soap opera as the Amor 

Eterno Amor can be positive within the spiritist centers. Although its approach is regarded as 

fictitious, because of business objectives, it also brings situations in which the viewer 

identifies and, because of this, goes to a spiritist center looking for a clarification. 

 

 

Key words: Faith and Communication, Spiritualism; Perception; Soap Operas in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Santa Maria representa 6.11% da população do país que são adeptos ao 

espiritismo, segundo dados do Censo IBGE 2010. Ainda hoje, a religião de maior número de 

fiéis é, evidentemente, a católica, possuindo 64,6% da população brasileira, porém observa-se 

que este número vem sofrendo um declínio, pois por volta de 1890 correspondia a 98,9%. A 

religião espírita, ao contrário da católica, apresenta um crescimento do número de adeptos 

com o passar dos anos. Em 1890 esta religião era desconsiderada pelo Censo, por ter um 

número insignificante de seguidores e hoje conta com 2% da população brasileira, totalizando 

2,3 milhões, de acordo com dados do último Censo IBGE 2010. 

Na medida em que há um crescimento no número de aparições desta temática na 

mídia, pode-se deduzir que isso ocorra pela tendência de queda do catolicismo e crescimento 

de outras novas religiões, assim como a espírita. A emissora Globo vem investindo neste tema 

no decorrer dos últimos anos, como mostra a novela Alma Gêmea, que em 2005 obteve o 

melhor ibope das novelas das 18 horas, segundo o site a História das Novelas (2012).  

Desde então, a temática que já era trabalhada, passou a aparecer de forma mais 

frequente, principalmente em algumas novelas, de forma mais ou menos evidenciada, como 

por exemplo, em O profeta (novela dos anos 70 regravada em 2006 e em 2013 reprisada no 

Vale a pena ver de novo), A Viagem (1994), Cobras e Lagartos (2006), Páginas da vida 

(2007), Escrito nas Estrelas (2010), Amor Eterno Amor (2012), entre outras. No cinema 

nacional também cresce o número de filmes que abordam o espiritismo, mas não só filmes e 

novelas trabalham a temática, como também matérias em telejornais, jornais, revistas, livros, 

entre outros. 

A frequente veiculação dessas novelas de temática espírita e a crescente aparição na 

mídia deram origem ao problema de pesquisa, pois o presente trabalho procurou esclarecer 

qual repercussão de uma telenovela dentro dos centros espíritas, que aborda o tema do 

espiritismo, segundo a percepção dos dirigentes de cinco centros espíritas de Santa Maria, 

estado do Rio Grande do Sul. 

Para isso, usaram-se como exemplo duas cenas da novela “Amor Eterno Amor” 

(2012), da emissora Globo. A Novela é de autoria de Elizabeth Jhin, veiculou no horário das 

18 horas e obteve bons pontos de audiência, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, 

segundo o site da globo.com (2012). 

Os entrevistados foram os presidentes ou vices presidentes de cinco centros espíritas 

federados na FERGS – Federação Espírita do Rio Grande do Sul - da cidade de Santa Maria - 
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RS, com o principal objetivo de investigar qual a percepção destes sobre a abordagem espírita 

da telenovela Amor Eterno Amor (2012) focando na repercussão dentro dos centros espíritas. 

A partir do objetivo geral originaram-se os específicos. Os objetivos específicos desta 

pesquisa são: verificar se houve um aumento significativo de pessoas que aderiram à religião, 

frequentando centros espíritas da cidade, por conta destas telenovelas; analisar se a novela 

Amor Eterno Amor apresenta uma abordagem fiel à religião, na opinião dos presidentes dos 

centros entrevistados; indagar a opinião dos entrevistados sobre a aparição do espiritismo na 

mídia, buscando saber até que ponto ela é positiva ou negativa;  assim como realizar um 

levantamento bibliográfico e formular um breve histórico dos centros espíritas pesquisados. 

Espera-se que o presente trabalho torne-se relevante por abordar um tema novo e 

pouco trabalhado, pois, através do estado da arte, pode-se dizer que não foram encontrados 

trabalhos finais de graduação com esta temática. Além disso, a própria autora deste trabalho 

final de graduação teria se interessado em conhecer melhor a religião através da aparição mais 

frequente do tema nos meios de comunicação. 

A escolha do meio televisivo deu-se por ser um meio de massa que, de acordo com 

Stasheff (1978, p.15) a TV “é uma oportunidade rara de se promover o desenvolvimento 

qualitativo da sociedade. Ela não constitui um fator tecnológico isolado. Está interligada a um 

complexo de interações na mudança social”.  Portanto a escolha do meio TV, 

especificamente, do veículo, se dá devido ao fácil acesso da população aos aparelhos 

televisivos, além de ser um meio de comunicação de massa que faz parte da vida da 

sociedade. 

A telenovela Amor Eterno Amor, da Rede Globo, foi escolhida, porque segundo o site 

da Rede Globo (2012), “cerca de 93% da população do Rio Grande do Sul assistiu no mínimo 

um capítulo de Amor Eterno Amor. O último episódio da trama alcançou mais de 2,1 milhões 

de pessoas no Rio Grande do Sul”. É o melhor resultado de audiência em final de novelas, a 

partir disto, a escolha desta novela se tornou mais pertinente e adequada.  

Este trabalho buscou esclarecer qual é a repercussão de uma telenovela que aborda o 

tema do espiritismo dentro dos centros espíritas, através da percepção dos presidentes ou 

vices presidentes dos seguintes centros espíritas de Santa Maria: Sociedade Espírita Lar da 

Joaquina, Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do Ó, Abrigo Espírita Oscar José 

Pithan, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Através 

de entrevista semiestruturada aplicada em cada centro, foi possibilitado saber se houve o 

aumento do número de adeptos enquanto essas novelas veicularam, se elas abordam de forma 
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fiel ao que o espiritismo prega e até que ponto eles consideram essa abordagem do espiritismo 

na mídia positiva ou negativa. 

Dessa forma, para melhor alcançar aos objetivos traçados e responder ao problema 

desta pesquisa, fez-se necessário compreender assuntos como fé e comunicação, espiritismo, 

percepção, televisão no Brasil, telenovelas brasileiras e rede globo.  Portanto, esses temas 

serviram como referenciais teóricos para norteamento do presente estudo e para isto foram 

divididos em quatro capítulos. Após o referencial teórico seguem os capítulos sobre a 

metodologia, análise dos dados e conclusão desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

2.2 FÉ E COMUNICAÇÃO 

 

Atualmente vive-se em uma sociedade midiatizada, onde a mídia exerce uma ampla 

representação na sociedade. Segundo Borelli (2010), existem várias estratégias midiáticas 

usadas pelo campo religioso que são efetivas para o contato com seus públicos e uma delas é a 

ampla programação televisiva.  O meio televisivo é eficiente, por ser audiovisual, onde a 

imagem utiliza a representação do sensível e a palavra usa a evocação, pois de acordo com 

Borelli (2010, p.69), “a TV é um dispositivo central no processo de reconhecimento do real 

por parte das pessoas, pois produz e enuncia distintos sentidos”. 

As religiões usam de linguagens midiáticas para atingirem seus públicos. Elas estão 

aparecendo na mídia não só por meio de telenovelas, mas também em web sites, programas de 

rádio e de TV, entre outros. Muitas vezes, de acordo com Borelli (2010), esses programas 

voltados para a divulgação de uma crença apresentam uma comunicação integrada entre o real 

e a ficção, no momento em que fazem uso de informativos sobre os eventos de determinada 

religião. 

Os mecanismos midiáticos são utilizados pelas religiões visando gerar uma 

interatividade, consequentemente, cruzamentos simbólicos. Para Borelli (2010, p.9) “o 

fenômeno religioso se apresenta e se institui hoje por meio de lógicas e processos midiáticos”. 

Os dispositivos de contato da religião com os fiéis são as principais formas de criação e 

geração de símbolos. Isso ocorreria de duas formas:  

 

A primeira lógica aponta para um „uso‟ consciente e estratégico da mídia para 

atingir seus fieis. Temos a prática de um televangelismo, movimento que iniciou na 

década de 1920 com o rádio nos EUA e se disseminou pela televisão. Esse 

fenômeno ficou conhecido como „igreja eletrônica‟, que é aquela que faz uso de 

dispositivos técnicos e tecnologias de comunicação para atingir os seus fiéis por 

meio de uma série de programas específicos, essa igreja eletrônica consegue levar a 

sua doutrina e ensinamentos até os seus seguidores (BORELLI, 2010, p.15). 

 

 

A segunda lógica apontada, de acordo com Borelli (2010, p.16), refere-se a uma 

decorrência do “processo de midiatização das instituições, em que a mídia, suas lógicas e 

processos acabam afetando os modos pelos quais o campo religioso se estrutura para atingir 

os seus públicos”. Pode-se notar que até mesmo dentro das “casas religiosas” existe uma nova 

forma de organização que utiliza da midiatização para melhor apresentar a crença e produzir 
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sentidos, como, por exemplo, o uso de alto-falantes, rádios, telões, canais de televisão, web 

sites, jornais, etc. 

 A adoção da mídia pelo campo religioso fez com que alguns costumes mudassem, 

pois por exemplo, não é mais necessário ir a “casas religiosas” para ter acesso ao conteúdo de 

determina religião. Borelli (2010) relata que a comunicação, por meio da midiatização, deixa 

de ser um dialogo direto e passa a ter uma lógica de mídia, onde é preciso se dirigir a um 

público anônimo e disperso, ou seja, a mensagem dá lugar às encenações. 

Portanto, a “sociedade funciona e se constitui hoje por meio de uma cultura midiática, 

que acaba por servir de referência para a organização social como um todo, especialmente por 

intermédio de suas lógicas e operações” (BORELLI, 2010, p.19). Nota-se que a midiatização 

é capaz de gerar novos significados e comportamentos, assim como é capaz de produzir novos 

sentidos e formas de relacionamento. 

No Brasil, “a mídia tem sido, nos últimos 20 anos, instrumento importante não só na 

Igreja católica, mas nas diversas religiões” (BORELLI, 2010, p.123). De acordo com Patias 

(2006) é inviável, hoje, pensar a igreja sem os meios de comunicação: internet, rádio, TV, etc. 

Está se vivenciando uma nova cultura, a da mídia, onde todos fazem uso dos meios de 

comunicação e, cada vez mais, sente-se a necessidade de fazer este uso, em quaisquer esferas. 

Borelli (2010, p.51) acredita que a “midiatização é um fenômeno que atinge o campo 

religioso, o qual tem desenvolvido ações estratégicas para continuar contentando os seus 

públicos”. A midiatização não deve ser entendida somente como a capacidade dos meios de 

comunicação interferirem na realidade, pois é um conceito muito mais amplo, capaz, 

inclusive, de alterar processualidades. 

 

O processo de midiatização das instituições afeta a forma com que as igrejas buscam 

contato com seus fiéis, pois elas acabam sendo afetadas pelas lógicas midiáticas, 

tendo de se reestruturar e adequar a esse fenômeno como uma estratégia de 

permanência e também de conquista de mais fiéis (BORELLI, 2010, p.123). 

 

Sendo assim, pode-se dizer que as mídias estão afetando as formas como as religiões 

estão pregando suas crenças. Patias (2006) entende o uso da mídia pelas religiões como sendo 

um processo de reflexão para as comunidades, que proporciona interatividade e um encontro 

entre as pessoas que possuem a mesma crença religiosa. Porém, ele ressalta que cabe a igreja 

ser prudente com as informações para que não vire uma acumulação de conteúdos sem 

sentido, devido a cultura da informação. Dessa forma, entra-se no assunto sobre percepção, 

visando compreender o que são as percepções e de que forma esse processo acontece nos 
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indivíduos, porém, antes é preciso conhecer sobre o espiritismo, uma vez que esta pesquisa 

trata-se da repercussão dentro dos centros espíritas das telenovelas que trabalham o 

espiritismo em suas temáticas, através da percepção dos sujeitos entrevistados. 

 

 

2.3 ESPIRITISMO 

 

O Espiritismo surgiu na França, no século XIX.  O pedagogo Allan Kardec (1804-

1869), segundo Nunes e Sarmatz (2002), foi o responsável pela decodificação dos princípios 

do espiritismo em cinco obras: Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos Médiuns (1859), O 

Evangelho Segundo o Espiritismo (1863), O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868). De 

acordo com Nunes e Sarmatz (2002), Allan Kardec usa uma linguagem simples, facilmente 

compreensível:  

 

A identificação explícita com o método de dedução científica foi uma tentativa de 

livrar o Espiritismo da pecha de irracionalidade num tempo em que a Razão era um 

verdadeiro dogma. E também foi – numa estratégia inversa – uma afirmação do 

Espiritismo como reunião de doutrinas religiosas, científicas e filosóficas para fazer 

frente às verdades incontestáveis da Igreja Católica (NUNES; SARMAT, 2002, 

p.48). 

 

 

A nova religião foi contra os princípios da igreja católica pois, para os espíritas, Cristo 

não é apenas o filho de Deus, mas também, um espírito bem evoluído que serve de guia para a 

humanidade. O espiritismo acredita na reencarnação do espírito, pois para Kardec (2006, 

p.121), “Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição”. Pode-se 

dizer, segundo Kardec (2003) que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e 

destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. A morte, de acordo 

com Nunes e Sarmatz (2002, p.47), “muitas vezes, é apenas o encerramento de uma missão no 

mundo dos vivos. Vivemos cercados de espíritos, alguns bons, outros ruins”. 

Embora toda a repressão da igreja católica sobre a nova religião, por esta pregar coisas 

que fugiam a seu entendimento, o espiritismo chegou ao Brasil em 1860. 

 

A história do espiritismo no Brasil tem sido construída de uma perspectiva 

comparativamente e relacional, que se consolida por dois ângulos: de um lado, o que 

define o Espiritismo “à brasileira” são diferenças que se observam na sua prática, em 

contraposição aquelas que vigoraram inicialmente na França; de outro, singulariza-o 

a forma como veio a se inserir no campo religioso local, dialogando mais 

http://super.abril.com.br/busca/?qu=Allan
http://super.abril.com.br/busca/?qu=Kardec
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proximamente conforme assinala a maioria dos autores com as religiões de tradição 

afro (STOLL, 2003, p.57). 

 

Na França o espiritismo era encarado como uma doutrina, ciência e filosofia, poucos 

tinham acesso a seu conhecimento, entretanto no Brasil ele é encarado como religião. Neste 

país o espiritismo foi acolhido inicialmente pelos negros, por isso passou a assumir 

características parecidas a das religiões afro, disseminando-se rapidamente pela população, 

após isto passou a ser acolhido também por militares e funcionários públicos. 

Hoje, o Brasil conta com a maior sociedade espírita do mundo, pois segundo dados do 

Censo IBGE (2010), 2% da população brasileira é adepta ao espiritismo, totalizando 2,3 

milhões de pessoas. Porém, mesmo no Brasil, o espiritismo foi perseguido e considerado 

crime em 1890: 

  

o rastro de perseguição também chegou até aqui. O Código Penal de 1890 

classificava o Espiritismo como crime. Apesar disso, a religião se fortalecia e 

expunha à população um dos seus lados mais meritórios: a caridade. E o ato de fazer 

bem às comunidades próximas dos centros espíritas se tornou uma marca tão forte 

no Espiritismo brasileiro que ajudou a transformar a religião e a lhe emprestar uma 

face tipicamente verde-amarela. É isso, em parte, que ajuda a explicar o salto 

quantitativo do Espiritismo no Brasil (NUNES; SARMAT, 2002, p.50).  

 

 

O espiritismo se espalhava rapidamente nos segmentos populares e isso contribuiu 

para a criação de centros espíritas, que hoje se encontram por todo o Brasil. De acordo com 

Stoll (2003), no Rio de Janeiro, em 1865, e em Salvador, em 1873, sediaram os dois primeiros 

centros Kardecistas constituídos no Brasil. Esses centros nascem sempre associados a práticas 

de cunho assistencial, como a distribuição de roupas e alimentos aos pobres, fazendo com 

que, através disso, também fossem criadas várias instituições filantrópicas. Stoll (2003, p.51) 

complementa que “os espíritas também se destacaram na prática de cura”. Além dos “passes” 

e da atividade receitista, as chamadas “cirurgias espirituais”, também ficaram conhecidas 

pelas práticas espíritas. 

Todas essas atividades, Segundo Stoll (2003, p.51), “tornaram nacionalmente 

conhecidos vários médiuns espíritas, dentre eles Francisco Cândido Xavier, Zé Arigó, Dr. 

Queiroz, Geraldo de Pádua, Divaldo Pereira Franco, etc”. Esses médiuns colaboraram, cada 

um à sua maneira, para que a doutrina de Allan Kardec viesse a se tornar a terceira opção 

religiosa do país. Para Kardec (2003, p.302) a mediunidade é uma coisa santa que deve ser 

praticada religiosamente. Kardec (2003) assinala que o médium que cura, ou seja, que faz 

“rituais” como cirurgias espirituais, oferece além de sua santidade o fluido espiritual, que são 

http://super.abril.com.br/busca/?qu=religi%E3o
http://super.abril.com.br/busca/?qu=religi%E3o
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energias de espíritos bondosos, mas, muitas vezes, esses médiuns podem envolver sua própria 

saúde nestas situações. 

De acordo com o livro “Evangelho segundo o Espiritismo”, Kardec (2003, p.306) 

escreve que “a prece é uma evocação; por ela um ser se coloca em comunicação mental com 

outro ser ao qual se dirige”. Pode-se, de acordo com o espiritismo, orar pelos vivos e pelos 

mortos e essas orações são ouvidas pelos espíritos e dirigidas a Deus, onde posteriormente, os 

“espíritos de luz” se encarregam a fazer a Sua vontade. Kardec (2003) afirma que o poder da 

prece está nos pensamentos, não estando presas às palavras e nem mesmo ao local onde é 

realizada, pois se trata de uma relação magnética. 

A novela Amor Eterno Amor, veiculada em 2012, na Rede Globo, trouxe, mais uma 

vez, em sua narrativa o tema do espiritismo. Como o presente trabalho visa verificar a 

percepção dos presidentes dos centros espíritas sobre a repercussão desta telenovela dentro 

dos centros, torna-se fundamental fazer uma abordagem sobre a percepção. 

 

 

2.3 PERCEPÇÃO 

 

De acordo com Mowen e Minor (2003, p. 45) a percepção é “o processo por meio do 

qual indivíduos são expostos à informação, prestam atenção nela e a compreendem”, já para 

os autores Morsch e Samara (2005, p.123) percepção é “a maneira como as pessoas coletam e 

interpretam os estímulos provindos do seu meio ambiente”. Cada um de nós usa a percepção 

para criar sua própria „realidade‟. A imagem que fizemos do mundo resulta de como o 

percebemos 

 

e essa percepção deriva de um somatório de variáveis próprias de cada indivíduo, 

como sua história passada, seu contexto físico e social, sua personalidade e sua 

estrutura fisiológica e psicológica. Essas variáveis são integradas, resultando na 

estrutura cognitiva que permite as percepções organizadas e significativas, para que 

interpretemos a realidade. Ao recebermos um estímulo, mesmo que seja novo e 

desconhecido, será integrado em nossa estrutura cognitiva, que se reorganizará em 

razão disso (MORSCH; SAMARA, 2005, p.123). 

 

O processo de percepção inicia quando o indivíduo fica exposto a uma mensagem que 

lhe gere sensações e a cada nova coisa que lhe é exposta provoca uma interpretação, 

proveniente de suas próprias referências. Para Solomon (2008, p.69) “a percepção é o 

processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e interpretam essas sensações. O estudo 

da percepção, então, encontra-se no que acrescentamos a essas sensações em estado bruto a 
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fim de lhes dar significado”. Entende-se que as sensações que dão início ao processo 

perceptivo são ativadas pelos cinco sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. 

Karsaklian (2000, p.43) ressalta que “perceber é tomar conhecimento de um objeto. 

Para isso é preciso focalizar a atenção sobre ele. A atenção é uma condição essencial para que 

haja percepção”. A pessoa não oferece atenção a várias coisas ao mesmo tempo, por isso ela 

seleciona algumas coisas para fixar sua atenção, sendo que ela seleciona aquilo que mais 

desperta seus estímulos, e a partir disto cria sua percepção sobre o que vê. Neste contexto, 

Karsaklian (2000) indaga-se sobre o consumo ser mais influenciado pela imagem percebida, 

do que a pela imagem real. 

De acordo com vários autores, o processo de percepção passa por alguns estágios, que 

são: exposição, atenção e compreensão ou interpretação.  A exposição, segundo Mowen e 

Minor (2003) é a primeira parte do processamento da informação, neste estágio os 

consumidores recebem a informação através dos sentidos. O segundo é a atenção, onde a 

pessoa tem a capacidade de selecionar aquilo que lhe é mais importante, pois nessas coisas é 

que ela prestará realmente a atenção. Para Solomon (2008, p. 85) a atenção refere-se “ao grau 

em que a atividade de processamento é dedicada a um estímulo específico” e para Mowen e 

Minor (2003, p.45) “no estágio da atenção eles se concentram em um estímulo e para ele 

direcionam sua capacidade de processamento”. E por último, no estágio da compreensão ou 

interpretação, eles definem que as pessoas organizam e interpretam as informações a fim de 

entenderem seus significados. 

Karsaklian (2000, p.42) acredita que “o mecanismo perceptual rege as relações entre o 

indivíduo e o mundo que o cerca e todo o conhecimento é necessariamente adquirido por 

meio da percepção”. Diante desta afirmação, pode-se dizer que é um processo subjetivo, pois 

percebemos através de nossos conhecimentos e do nosso modo de entender o mundo.  

Morsch e Samara (2005, p.124) complementam o significado de percepção como 

sendo “um processo dinâmico, que rege as relações do indivíduo com o mundo que o cerca, 

exercendo importante impacto em seu comportamento”. Eles completam dizendo que a 

recepção possui algumas características como a subjetividade, seletividade, simplificação, 

limitação no tempo e acumulativa: 

 

é subjetiva, pois refere-se à forma como nos apropriamos de uma produto e de uma 

situação a partir da qual construímos uma realidade. Essa realidade resulta de um 

viés perceptual, isto é, há discrepância entre o estímulo emitido pelo ambiente e 

aquele que recebemos. Ela é seletiva quando filtra as informações recebidas, 

processando apenas aquilo que nos interessa, Ela é simplificadora, uma vez que 

somos incapazes de processar a totalidade de dados que percebemos. [...] Ela é 
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limitada no tempo, pois, a menos que memorizemos uma informação, não 

permanece mais do que um curtíssimo tempo. É cumulativa, possibilitando a 

compreensão pela combinação acumulada dos dados (MORSCH; SAMARA, 2005, 

p.124). 

 

  

Ao compreender melhor essas características, Morsch e Samara (2005) acreditam que 

os profissionais de marketing saberão criar conteúdos de forma mais eficiente, que atraia a 

atenção do consumidor e estimule o processo perceptivo, norteando para que tenham a 

percepção desejada. Sabe-se que o receptor está sempre exposto a uma enorme quantidade de 

informação, e para Solomon (2008, p. 86) “apesar de vivermos em uma „sociedade da 

informação‟, podemos chegar ao excesso de algo bom. Os consumidores estão sempre em um 

estado de sobrecarga sensorial, expostos a muito mais informações do que podem ou querem 

processar”.  

Pela demasiada demanda de informação os consumidores passaram a selecionar aquilo 

que querem ver, isso é chamado, de acordo com Solomon (2008, p.86), de “seleção 

perceptiva”, ou seja, significa que as pessoas atendem a uma pequena porção dos estímulos 

que são expostas. Os consumidores escolhem sobre o que querem ficar expostos, de modo a 

evitar o excesso de informações. Karsaklian (2000, p.43) ressalta que “perceber é tomar 

conhecimento de um objeto. Para isso é preciso focalizar a atenção sobre ele. A atenção é uma 

condição essencial para que haja percepção”. 

Os meios comunicação são usados com a intenção de atrair a atenção do receptor, 

dentre eles está a televisão, que no Brasil, é presente em quase todas as casas, acabando por 

fazer parte da vida da sociedade. Portanto, para dar continuidade ao estudo, fez-se necessário 

explanar sobre a trajetória deste meio neste país. 

 

 

2.4 TELEVISÃO BRASILEIRA 

 

A televisão foi inaugurada no Brasil no dia 18 de setembro de 1950, com o lançamento 

da TV Tupi, na cidade de São Paulo, graças ao pioneirismo do jornalista Assis Chateaubriand, 

de acordo com Mattos (2004). Nesta época o rádio estava em alta no país e a TV brasileira 

teve que se apoiar em sua estrutura, adaptando na sua programação os mesmos artistas e 

técnicos. De acordo com Capparelli e Lima (2004) a linguagem e a regulamentação do rádio, 

oriunda em 1930, foram transposta para a televisão. Entretanto, aos poucos a TV se sobressaía 

ao rádio. 
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O crescimento da televisão dá-se inicialmente pelo favoritismo político, sobre isso 

pode-se complementar que, segundo Mattos (2002), até 1988, o direito de conceder ou não a 

licença para o uso da frequência em rádios ou televisão era por controle governamental direto. 

Após 1988, o direito de outorga ou concessão de uma emissora, passou a depender, não 

somente da aprovação do presidente da república, mas também do Congresso Nacional.  

A chegada da TV no Brasil atendeu a demanda por entretenimento por parte do 

público. Segundo Stasheff (1978), ela diferencia-se dos outros meios pela rapidez, pelo 

sincronismo, pela multiplicidade e instantaneidade de suas técnicas específicas. Para os 

autores Capparelli e Lima (2004) inicialmente os programas da televisão brasileira eram 

dirigidos a públicos muito selecionados e sofisticados, que consumiam teatro, balet e música 

clássica, pois eram poucos os que podiam pagar pelos receptores, mas essa realidade mudou 

no final da década de 1950 e início de 1960, quando os receptores começaram a entrar nos 

domicílios e, com isso, passaram a atingir pessoas de várias classes sociais. 

Pode-se destacar como características, de acordo com Capparelli e Lima (2004), que a 

televisão no Brasil seguiu o objetivo capitalista de produção. Eles complementam que a TV 

brasileira é dependente das verbas de publicidade e importações de hardwares e softwares, 

mesmo que, em 1990, se tenha dado início a televisão fechada (paga) e esta, mesmo que 

cobrando uma mensalidade, ainda é patrocinada pela publicidade.   

De acordo com Jacks (2006, p.41) a televisão, por sua vez, “é pensada como uma 

instituição social e agente mediador entre a sociedade e o receptor, a qual produz agregação e 

integração social e cultural, dando às pessoas a sensação de fazerem parte de uma 

coletividade”.  Pode-se entender que a televisão tem a capacidade de gerar representações da 

realidade. Neste sentido, Capparelli e Lima (2004) acreditam que a televisão brasileira pode 

ser utilizada de forma relativamente livre pelos produtores, capaz de acolher ou criar novas 

práticas culturais. 

Apesar dos aspectos positivos, existem críticas a respeito da televisão brasileira desde 

sua origem, pois, de acordo com Rocha (1998), ela gerou diversas discussões a respeitos dos 

parâmetros culturais e sociais que lhe servem de referencial para a programação. A TV 

passou, e ainda passa, por acusações, por exemplo, de nivelar e emburrecer o telespectador, 

sendo que as telenovelas são alvos comuns. É neste contexto que se torna pertinente fazer 

uma abordagem sobre telenovelas no Brasil. 
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2.3.1 Telenovelas no Brasil 

 

De acordo com Borelli (2012) as novelas existem desde o século XIX. Iniciaram na 

forma de folhetins e posteriormente ganharam força com o advento do rádio. Ela 

complementa dizendo que as novelas eram consideradas um item principal nas programações 

dos rádios, pois obtinham muita aceitação desde aquela época. 

A primeira telenovela da TV Tupi foi “Sua vida me pertence”, veiculada em 1951. 

Segundo o site História das Novelas (2012), esta também foi a primeira telenovela a mostrar 

um beijo na boca, o que na época gerou agitação. Em 1952 teve início a TV Paulista, 

lançando a telenovela “A Senhora”; logo após, a TV Continental também começou a lançar as 

suas telenovelas e a Record foi a última a investir neste segmento.  

Antigamente veiculavam-se somente dois capítulos por semana, mas depois, com o 

sucesso das telenovelas, as veiculações passaram a ser diárias. A primeira a fazer isso foi a 

TV Excelsior, em 1963. Stasheff (1978, p. 249) revela que “em 1964, as desventuras dos 

personagens de „O direito de nascer‟ invadiram o país pela televisão, daí em diante a 

audiência de telenovela passou a ser enorme”.  

Em 1965 a Globo estreou sua primeira telenovela, segundo Borelli (2012); porém 

somente em 1968 a emissora adotaria um padrão que se consolidaria no formato da 

programação: a adaptação de um telejornal (Jornal Nacional) em meio a duas telenovelas no 

horário nobre. Esse novo formato deu tão certo que é conservado até hoje. 

De acordo com o site a História das Novelas (2012) “a TV Excelsior continuava a todo 

vapor, com Ivani Ribeiro se consagrando como a maior dramaturga da época: „As Minas de 

Prata‟ e „Os Fantoches‟ foram sucessos absolutos”. Posteriormente a Excelsior colocou no ar 

a primeira telenovela infantil, “A Pequena Órfã”, escrita por Teixeira Filho em 1968. A TV 

Tupi, com a telenovela “Antônio Maria”, mudou a linguagem usada nas novelas; antes eram 

muito rebuscadas, com um português muito correto e não condizente com o modo que 

população costumava falar.  Enquanto isso, a Globo expandia o horário da sua programação 

para três telenovelas diárias. 

No momento em que a Excelsior sofria uma crise que resultou no seu fechamento em 

1971, a Record ganhava espaço para tentar reafirmar suas telenovelas, mas não obteve 

sucesso. Por outro lado, segundo o site História das Novelas (2012), a TV Tupi conseguiu 

aproveitar este espaço; no entanto iria à falência em 1980, mas na década de 70 conseguiu 

superar a Globo no número de telespectadores de algumas telenovelas. Com a queda da TV 

Tupi, a TV Bandeirantes criou seu núcleo de telenovelas contratando boa parte dos 
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profissionais da Tupi, porém não obteve muita repercussão e a emissora parou de produzir 

telenovelas para pagar suas dívidas.  

O site História das Novelas (2012) revela que na década de 80 surgiram o SBT e 

a Rede Manchete. O SBT entrou no ar em 1981, importando telenovelas mexicanas até 

começar a ter suas próprias produções, mas sem atingir o nível de qualidade da Globo. Já a 

Rede Manchete disputou diretamente com a Rede Globo, alcançando sucesso em algumas 

telenovelas. Nos anos 90 essa concorrência estava acirrada, pois a Manchete obteve sucesso 

com a telenovela “Pantanal” de Benedito Ruy Barbosa, o que causou uma superprodução para 

a próxima novela. Este investimento resultou em uma crise financeira que quase acabou com 

a emissora. Em 1999 ela fechou suas portas e foi lançada em seu lugar a Rede TV. 

O SBT estava em boa fase até decidir somar mais dois horários de telenovelas à sua 

grade de programação. Esse projeto ousado trouxe um rombo financeiro para a emissora, 

obrigando o SBT a fazer parcerias com a Telefe e a Televisa. A Globo continuou a fazer 

telenovelas de sucesso e  liderando a audiência, principalmente nas novelas veiculadas no 

horário nobre da emissora. O SBT continua investindo em telenovelas próprias como “Vende-

se um véu de noiva”, já a Rede Record tem, hoje, um núcleo fixo de produção, fazendo cada 

vez mais telenovelas próprias e permanece contratando profissionais e atores renomados, 

muito deles vindos da Rede Globo. 

Capparelli e Lima (2004) ressaltam que a grade de programação de uma telenovela se 

modifica lentamente, pois se adapta dentro de cada horário com uma abordagem diferente, 

tendo em vista a idade, gêneros ou rituais de audiência. No plano interno uma telenovela 

enquanto gênero opera uma padronização e 

 
essa padronização acontece na medida em que se reduz a atividade do telespectador, 

que, rendido ao estereótipos, assimila a obra ao esquema; o gênero influi também 

diretamente na estética, no discurso, na forma final do produto, delimitando 

estereótipos e o modo como cada produto vai atuar junto aos produtores e 

receptores[...]. A telenovela influi igualmente no imaginário dos telespectadores a 

que a obra se destina, com os estereótipos de gênero (CAPPARELLI; LIMA, 2004, 

p.104). 

 

Como exemplo de programação de telenovelas, que mostram as adaptações aos 

gêneros, idades e audiência, é a programação da Rede Globo, que possui o horário por volta 

das cinco e meia ocupado pela novela Malhação, dirigida para o público infanto-juvenil. 

Posteriormente é veiculada a telenovela do horário das seis que é geralmente histórica ou 

romântica; a telenovela das sete horas tem uma temática atual, com abordagem cômica e 
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jovial, e por último, a principal telenovela voltada para adultos, veiculada no horário das 

nove, que traz temáticas sociais. Atualmente a Rede Globo também apresenta telenovelas nos 

horários das onze; normalmente releituras de telenovelas que foram grandes sucessos da 

própria emissora, mas as telenovelas deste horário não são fixas na programação anual da 

emissora.  

A telenovela é, de acordo com Caparelli (1982) “o tipo de programação 

cuidadosamente planejada para carrear audiência; o papel desempenhado pela novela na 

televisão foi um papel de arregimentar grandes massas para a tevê, pois ela se transformou no 

produto mais popular, de maior apelo popular e de maior comunicação popular”.  Dessa 

forma, ele acredita que a telenovela possui um poder de simulação e dissimulação, isto é 

possível porque as novelas conversam de igual para igual com o telespectador e por estar 

dentro de suas casas. 

 

Simulação: o folhetim reconstrói o real sob a égide da ideologia dominante. 

Dissimulação: os processos reais que se operam na forma social são, assim, 

ocultados. [...] Ela, a telenovela, estabelece um vínculo intimo com o telespectador: 

Na tevê, para simular contato íntimo com o espectador, a linguagem da televisão se 

apoia na família como grupo receptor necessário: o que importa não é este ou aquele 

membro da família em particular, mas a família como ideia, em seu caráter de 

instituição, onde predominam relações primárias do tipo cara-a-cara e princípios 

morais específicos ( CAPARELLI, 1982, p.140). 

 

 No Brasil, as telenovelas tomam grande parte do tempo de lazer da população e 

alguns estudiosos acreditam que através delas, pode-se influenciar e até modificar os hábitos 

de vida dos telespectadores. Para Stasheff (1978, p. 250), “ela mostra ou tenta mostrar a 

realidade, recriando, com fantasias, certas situações típicas do cotidiano”.  

A televisão foi o meio que melhor soube trabalhar seus recursos, de acordo com 

Caparelli (1982).  Segundo ele, as telenovelas buscam uma linguagem coloquial, os 

personagens normalmente representam a classe média, e 

 

aureolados pelo mito da ascensão social, os valores, comportamentos e as ideias 

expressas por esses mesmos personagens, a construção de um mundo, real apenas 

através das emoção,a proeminência de um fazer individual em detrimento de um 

construir coletivo, são elementos se justapondo à estrutura clássica do folhetim, cujo 

objetivos principal é emocionar: gêmeos separados, órfãos procurando os pais 

(CAPARELLI, 1982, p.141). 

 

Para que a novela consiga se aproximar do telespectador da maneira desejada, ela 

realiza várias pesquisas de opinião capítulos por capítulos, como também analisa os feedbacks 

destes, seja ele positivo ou negativo, segundo Caparelli (1982). A partir disto, é possível que 
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os autores moldem os personagens, mudem os finais, entre outras coisas, com o objetivo de 

prender a atenção do público e aumentar a audiência. Segundo Caparelli (1982) “para 

entender ou fazer parte do jogo discursivo da telenovela, o telespectador tem de participar da 

narrativa com os olhos do personagem que lhe acena do vídeo”. Ele destaca que essa 

participação só é alcançada quando a novela aborda assuntos que fazem parte do 

conhecimento do público, focando nos valores e na cultura, normalmente das classes 

dominantes. 

Nota-se que a Rede Globo é um exemplo de sucesso em telenovelas, pois vem 

conquistando os maiores pontos de audiência em relação à concorrência. É interessante trazer 

para este trabalho a trajetória desta emissora, uma vez que é nela que a novela Amor Eterno 

Amor, usada como objeto nesta pesquisa, veiculou em 2012. 

 

 

2.3.2 Rede Globo 

 

Criada por Roberto Marinho, original de família de jornalistas, a Globo entrou no 

mercado brasileiro dando um novo rumo a televisão. De acordo com Mattos e Simões (2005) 

a Rede Globo foi inaugurada em 1965, com a decadência da TV Tupi e iniciou fortemente, 

fazendo uso da infraestrutura da Rede Nacional de Telecomunicações, inaugurada dois anos 

antes pelo governo militar. Em 1969 a Globo levou ao ar seu primeiro programa do Jornal 

Nacional, que foi também o primeiro programa brasileiro da televisão em nível nacional 

 

Assim, baseada na nova configuração de operação em rede nacional, principalmente 

os seus produtos televisivos de horário nobre – telejornalismo e novelas - durante 

toda a década de 70 a Rede Globo cresceu e conquistou prestígio político em 

detrimento dos Diários Associados, além de espaço publicitário e de audiência 

(MATTOS; SIMÕES; 2005, p.44). 

 

 

De acordo com Mattos e Simões (2005, p.23) “O mercado brasileiro se monopoliza, 

assim sobre o comando da Globo, ao longo dos anos 70”. Nos anos 80, a crise acabou 

beneficiando a Globo, uma vez que a TV Tupi estava em queda e não tinha poder suficiente 

para competir de igual. Segundo Capparelli e Lima (2004) a Rede Globo produz a própria 

novela em seus estúdios e a disponibiliza em sua própria rede de televisão, além de 

comercializá-la para emissoras de outros países; ela possui uma estrutura multimídia que 

somente há pouco tempo as outras grandes emissoras internacionais adquiriram. Sabe-se que 
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as telenovelas da Rede Globo obtêm sucesso em diversos países como França, Itália, China, 

Polônia, entre outros. 

De modo geral, no governo de Fernando Henrique Cardoso, aconteceu a privatização 

das telecomunicações e isso fez com que o sistema se alterasse. Segundo Mattos e Simões 

(2005) “Fernando Henrique Cardoso rompe esse equilíbrio histórico, transferindo para o 

capital estrangeiro a fatia central do poder, ao privatizar as telecomunicações” (MATTOS, 

SIMÕES, 2005, p.22) e consequentemente, teve que privatizar boa parte da criatividade 

nacional, empregando trabalho cultural da melhor qualidade, buscando a competição em nível 

nacional e internacional, uma vez que suas concorrentes mantiveram um parâmetro mais 

barato e tradicional de produção. 

A Rede Globo é, para Capparelli e Lima (2004, p.53), “o maior grupo de multimídia 

brasileiro, atuando nas áreas de rádio, jornais, revistas, televisão (aberta e por assinatura), 

livros, discos, vídeo e internet”. Além disso, eles afirmam que esta emissora obteve grandes 

parcerias como a Microsoft e News Corporation, além de ter um “padrão de qualidade 

Globo”, instituída pela própria emissora, pois tem o primeiro lugar nas audiências e o maior 

número de investimento publicitário em TV, envolvendo questões técnicas, estéticas e éticas. 

Sobre isso, Mattos e Simões (2005) destacam que a Globo  

 

 tem historicamente ostentado grande capacidade de concentração de poder: possui a 

maior participação na audiência, recebe a maior parte da verba publicitária, conta 

com a maior rede de distribuição de sinais, e é, de longe, a maior produtora de 

conteúdo audiovisual do país (MATTOS; SIMÕES, 2005, p.50).  

 

Percebe-se que a população brasileira reconhece o potencial da Rede Globo e tem 

preferência por esta emissora, uma vez que os programas de maiores audiência são da mesma 

e os mais assistidos são o Jornal Nacional e as telenovelas do horário nobre. O colunista da 

UOL Notícias, Feltrin (2012), afirmou que no ano de 2012 os primeiros 47 programas mais 

assistidos no Brasil eram da Rede Globo, o 48º foi ocupado pela Record. 

Desta maneira, entende-se que o referencial teórico está completo e servirá de 

embasamento para esta pesquisa, que visa responder qual a repercussão de uma telenovela 

que aborda o tema do espiritismo dentro dos centros espíritas, de acordo com a percepção dos 

presidentes destes centros. A metodologia, encontrada no próximo capítulo, explicará quais 

foram os procedimentos usados para alcançar os objetivos propostos. 
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3 METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia do presente estudo é de nível exploratório, pois trata-se de uma 

pesquisa qualitativa que fez uso de entrevista semiestruturada com os presidentes ou vice-

presidentes de cinco centros espíritas pertencentes a cidade de Santa Maria- RS. Segundo 

Michel (2005, p. 32) o estudo exploratório ou bibliográfico “é uma fase de pesquisa cujo 

objetivo é auxiliar na definição de objetivos e levantar informações sobre o objeto de estudo”. 

Através do estudo bibliográfico, foram coletadas as informações pertinentes ao problema que 

compuseram o referencial teórico e auxiliaram nas próximas etapas do estudo.  

A análise dos dados deste pesquisa são de natureza qualitativa. Este tipo de pesquisa é 

conhecida como subjetiva, ou seja, parte da interpretação do pesquisador. Segundo Michel 

(2005) trata-se de uma comprovação através de estudos empíricos e não numéricos. 

Visando a coleta de dados que responderiam ao problema do presente trabalho, foi 

escolhida a aplicação de entrevista semiestruturada com os presidentes ou vices presidentes de 

cinco, dos doze centros espíritas federados encontrados da cidade de Santa Maria. A escolha 

destes centros deu-se por serem credenciados na Federação Espírita Brasileira (FEB) ou na 

Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS) e, portanto, fazerem parte da União 

Municipal Espírita de Santa Maria (UME). Existem cerca de 12 Centros Espíritas federados, 

entretanto utilizou-se uma amostra através de escolha aleatória. Os Centros Espíritas 

escolhidos e os respectivos entrevistados foram: 

 Sociedade Espírita Lar de Joaquina  

- Atual vice-presidente José S.D. Budó. 

- Endereço: Av. Presidente Vargas, 1920, Nossa Senhora de Fátima. 

 Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do ó   

- Ex-presidente Fernando Corrêa. 

- Endereço:  Faixa Velha de Camibo, RS 509, KM 03, nº 1915. Bairro Parque do Sol. 

 Abrigo Espírita Oscar José Pithan–  

- Atual presidente Julio Dias. 

- Endereço: Rua Sílvio Romeiro, 413. 

 Sociedade Espírita Luz e Caridade. 

- Atual presidenta Luci Giaretta Stefanello 
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- Endereço: Rua João Zwetsh, 381, Vila Rossato. 

 Sociedade Espírita Bezerra de Menezes  

- Atual presidente Milton Paulo Machado Pereira. 

- Endereço: Rua Duque de Caxias, 2376. 

 

Para Michel (2005) a entrevista é uma forma de investigação social, pois estabelece 

um contato direto com o entrevistado, por meio de conversação face-a-face. Uma das 

qualidades da entrevista é possibilitar a obtenção de informações mais detalhadas e precisas. 

No mês de abril do primeiro semestre de 2013, foi realizado um estudo piloto das 

perguntas da entrevista semiestruturada a serem aplicadas no TFG II, visando avaliar a 

qualidade das questões, no intuito de saber se estas estavam completas ou precisavam de 

alguma alteração. Este foi realizado com o presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, 

Milton Paulo Machado Pereira. Apesar de o presidente ter respondido com facilidade a todas 

as perguntas e suas respostas terem deixado uma boa impressão em relação a eficiência delas, 

ainda assim, sentiu-se a necessidade de aprofundá-las, para melhor responder ao problema 

desta pesquisa, a partir disto, deu-se origem a entrevista sobre os centros (apêndice A). 

Visando tornar a pesquisa mais pertinente, ao abordar cada Centro, a autora recolheu 

dados para traçar uma descrição de cada um, buscando saber, por exemplo, se existia um 

controle da “demanda” de novos seguidores, quando iniciaram suas atividades e como se 

relacionam com a comunidade, entre outras (apêndice A). Para ter acesso a estes dados foi 

necessário a aplicação de outra entrevista semiestruturada. Essas perguntas foram 

fundamentais para se conhecer os Centros pesquisados, o que implicou na melhor 

interpretação dos dados da entrevista principal (apêndice B). 

Na entrevista semiestruturada, de acordo com Michel (2005, p.45), “o entrevistado 

tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada; 

permite explorar mais amplamente uma questão”. Neste trabalho utilizou-se entrevista 

semiestruturada focalizada, pois fez uso de um roteiro com algumas questões que visaram 

responder ao problema de pesquisa, através das percepções dos entrevistados. 

No início de cada entrevista foi necessário mostrar dois vídeos com cenas da novela 

Amor Eterno Amor, para que os entrevistados pudessem recordá-la, uma vez que esta foi 

veiculada em 2012, e para que lhes fosse possível responder a algumas questões. As cenas 

foram escolhidas a partir do gosto pessoal da pesquisadora, que visou escolher alguma 

situação em que mostrasse traços da religião espírita, como o umbral, espíritos de luz e 
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experiência de quase morte. Essas cenas foram explicadas de forma mais profunda no item 

3.2.  

Os dados obtidos através da entrevista sobre os Centros Espíritas (apêndice B) foram 

transcritos de forma organizada, separando todas as questões, centros e respostas 

respectivamente. Esses dados compreendem o item 3.3 deste estudo. Os dados da pesquisa 

principal foram transcritos e posteriormente foi realizado um cruzamento, contrapondo as 

percepções dos entrevistados, através da interpretação de suas respostas e apoiando-se ao 

referencial teórico, visando responder ao problema da pesquisa. Esta análise encontra-se no 

item 3.4.  

 

 

3.2  DESCRIÇÃO DAS CENAS 

 

Para melhor entender a novela, fez-se necessário traçar uma breve sinopse da mesma. 

De acordo com o site Resumos das Novelas ( 2012) Amor Eterno Amor conta a história de 

Carlinhos, menino que fugiu de casa quando criança, de Minas Gerais para Marajó, devido 

aos maus tratos que sofria de padrasto Virgilio. Carlos fica conhecido com o nome de 

Rodrigo, e passa a ser criado como filho do caminhoneiro que o ajudou na fuga para Marajó. 

Rodrigo com o passar dos anos virou um homem charmoso, além de domador de búfalos. 

Valéria era apaixonada por ele, mas não era correspondida, pois Carlos/Rodrigo sustentava a 

lembrança de um amor de infância: Elisa. Rodrigo havia prometido amar Elisa para sempre, 

mas o destino separou os dois devido a fuga dele para Marajó. 

Na Cidade do Rio de Janeiro, Verbena Borges, nunca desistiu de procurar seu filho 

Carlos, que havia desaparecido quando criança. Verbena estava muito doente a na beira da 

morte por conta da tristeza sofrida com o desaparecimento do filho a mais de vinte anos, ela 

era uma mulher muito rica e boa pessoa.  

 A irmã de Verbena, Melissa, faz de tudo para que ela não encontre seu filho por 

causa da sua herança. Melissa é mãe de Fernando, que também tornou-se um mau caráter e 

cúmplice de sua mãe. Porém, Verbena contou com a ajuda de Clara, uma criança que 

conseguia ver alguns espíritos e pressentia algumas coisas, e Míriam, que era noiva de 

Fernando, mas acaba o deixando por se apaixonar por Rodrigo, mesmo antes de saber que ele 

era o Carlos Borges, filho desaparecido de Verbena.  

No desenrolar da novela, Carlos/Rodrigo percebe que Miriam era a Elisa e que na 

verdade Elisa era somente um espírito que reencarnará no corpo de Miriam, pois ambos eram 

almas gêmeas e que já viveram em outras vidas juntos, onde Fernando havia matado Rodrigo 
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e Clara era sua filha. Juntos eles descobrem toda a farsa de Melissa e Virgílio. No final, 

Miriam e Rodrigo casam-se. 

As cenas foram escolhidas por serem curtas e mostrarem assuntos polêmicos 

levantados pela religião espírita. A primeira cena
1
 apresentada aos entrevistados tem um 

minuto e quarenta e nove segundos; e a segunda cena
2
 tem a duração de dois minutos e trinta 

e três segundos, ambas foram retiradas do site da Globo.com (2012). 

 

 

Figura 1- Experiência e quase morte, cena 1. 

 

Kardec (2006) afirma que algumas vezes a alma sente que os laços que a ligam ao 

corpo físico se desprendem e a pessoa passa ver situações onde se enxerga ou vê outras 

pessoas que não conhecia, vê parentes que já faleceram ou amigos; após isso a alma volta ao 

corpo. Na primeira cena escolhida da novela Amor Eterno Amor, a criança, chamada Clara, 

sofre um acidente e precisa passar por uma cirurgia de emergência. Durante esta cirurgia sua 

alma se desprende de seu corpo físico e a criança consegue ver sua mãe, Vanessa, que 

falecera quando aquela ainda era um bebê, as duas se abraçam e conversam, enquanto dois 

espíritos de luz ficam ao lado abençoando aquela situação. Após isso, o espírito de Clara volta 

para o corpo físico. 

 

                                                 
1
 Cena “Clara consegue conversar com Vanessa”, disponível em: http://tvg.globo.com/novelas/amor-eterno-

amor/videos/t/cenas/v/clara-consegue-conversar-com-vanessa/2122765/.  
2
 Cena “Melissa e Virgílio sofrem no umbral”, disponível em: http://tvg.globo.com/novelas/amor-eterno-

amor/videos/t/cenas/v/melissa-e-virgilio-sofrem-no-umbral/2128629/. 
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Figura 2 - Retratação do umbral, cena 2.  

 

Na segunda cena escolhida da novela Amor Eterno Amor, retrata o Umbral; trata-se da 

morte da vilã Melissa, que e se encontra em um lugar escuro, com lama, fogo e com várias 

pessoas fazendo movimentos pesados e expressão de sofrimento e maldade. Nesta cena, a 

irmã da vilã, que é um espírito de luz, tenta resgatá-la do umbral, porém, Melissa rejeita a 

ajuda da irmã que tanto invejou durante sua vida terrena. No umbral, junto a Melissa, 

encontra-se também Virgílio, que fora seu cúmplice durante a vida. 

O Umbral, de acordo com Kardec (2006), é uma faixa de frequência vibratória que liga 

os espíritos que possuem em comum essa mesma frequência. É um "lugar" criado pela energia 

negativa e lá estes espíritos convivem por um tempo, até que um dia possam seguir sua 

missão de evolução espiritual e serem resgatados por um espírito de luz, mas para isso é 

necessário que eles queiram evoluir moralmente e também se desprender dos vícios terrenos. 

 

 

3.3  DESCRIÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS 

 

Foram entrevistados em cinco Centros espíritas da cidade de Santa Maria- RS, os 

presidentes, vice-presidentes ou ex-presidentes desses locais. Nos itens abaixo estão relatadas 

as descrições de cada centro separadamente, a partir das respostas de seus respectivos 

presidentes, a respeito das perguntas da entrevista do apêndice A. Essa descrição 

proporcionará ao leitor melhor entender as atividades dos centros espíritas, suas 
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funcionalidades, há quanto tempo atuam entre outros assuntos importantes que ajudaram na 

análise e conclusão desta pesquisa. 

 

 

3.3.1 Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina 

 

O entrevistado deste centro é o vice-presidente José S.D. Budó,  62 anos, que exerce a 

profissão de advogado, sendo que já é aposentado como professor de matemática. Budó, 

como é chamado, é espírita desde 1970 e não considera o espiritismo uma religião, mas sim 

uma doutrina, pois ele alega que o espiritismo não possui uma estrutura religiosa. Budó 

comenta que o Brasil sofreu uma forte influência católica e que, por isso, é confundido como 

religião. 

De acordo com o vice-presidente, o Lar de Joaquina iniciou suas atividades em 13 de 

abril de 1927 como uma sociedade civil, cultural, educacional, assistencial e sem fins 

lucrativos. Tem como missão a difusão da filosofia espírita, visando a construção de um 

mundo melhor, mais humano, solidário e justo. Como consequência desta missão, realizam 

trabalhos de educação e assistência social, além de terem uma escola de ensino fundamental. 

A escola atua no período da manhã, a tarde realizam projetos sociais com as crianças, que 

passam o dia no lar e  lá recebem todas as refeições. 

Para a difusão do espiritismo eles realizam quatro palestras por semana, as temáticas 

destas palestras giram sempre em torno das obras de Alan Kardec e são realizadas na segunda 

feira, terça feira, quinta feira e sábado de cada mês, sendo que qualquer pessoa pode assisti-

las e a entrada é franca. Segundo Budó, o controle do número de fiéis que frequentam o Lar 

de Joaquina dá-se somente pela lotação das cadeiras sendo que, em média, 200 pessoas 

participam em cada palestra. 

Antigamente em Santa Maria haviam em torno de cinco sociedades espíritas e hoje 

existem vinte e duas, portanto, o vice-presidente José Budó, acredita que houve um 

crescimento muito grande no número de pessoas que passaram a frequentar centros espíritas. 

Porém, muitos que se consideram espíritas vão à missa aos domingos, o que, de acordo com 

Budó, não há problema algum, mas que essa pessoa não está sendo fielmente católica, uma 

vez que acredita na reencarnação do espírito. 

Como forma de divulgação do centro, Budó considera que o espiritismo não tem 

interesse em converter as pessoas em espíritas, quem quiser conhecer o espiritismo deve ir até 

uma casa espírita por uma vontade natural. Dessa forma, a divulgação do Lar de Joaquina só 
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acontece quando existe algum evento ou seminário, através de release para a imprensa, às 

vezes usam os veículos de comunicação da cidade, principalmente jornais. Internamente eles 

usam o boletim informativo e cartazes. De acordo com o presidente, estão presentes na mídia 

digital através de um site, informando sobre horários e acontecimentos do lar, e na página no 

Facebook, destinada principalmente à divulgação de livros espíritas. 

 

 

3.2.2 Sociedade Espírita Luz e Caridade 

 

A atual presidente da Sociedade Espírita Luz e Caridade, Luci Giaretta Stefanello, 53 

anos, participa das atividades deste centro há 22 anos. Ela considera que o espiritismo é uma 

religião baseada na doutrina de Alan Kardec, afirmando que o fato de podermos optar em ser 

ou não espíritas faz do espiritismo uma religião e não somente uma doutrina. Luci Stefanello 

reforça sua opinião ao dizer “eu era da igreja católica e optei por ser espírita, quem tem 

mediunidade acaba vindo para a religião espírita” (STEFANELLO, 2013). 

A sociedade Espírita Luz e Caridade foi fundada no dia 24 de abril de 1928, na cidade 

de Santa Maria. As principais funções deste centro são palestras para consolar e atender as 

pessoas que buscam ajuda, desenvolver a mediunidade e trabalhar a evangelização das 

crianças e jovens. Luci Stefanello complementa que o centro também se envolve com a 

filantropia, pois fazem um “sopão” para a vizinhança todos os sábados e doam cestas básicas 

para 35 famílias todos os meses. 

Suas atividades são realizadas nas segundas feiras à tarde, onde fazem atendimento 

fraterno, palestra, escolas, passe simples e passe especial para as pessoas que estão em 

tratamento espiritual. Terças feiras à noite oferecem atendimento fraterno, trabalhos de 

desobcessão, seção mediúnica, palestras para as pessoas que estão em tratamento e passes. 

Nas quintas feiras à noite funcionam as escolas (11 grupos que estudam o espiritismo) e nas 

sextas feiras à noite é realizado palestras com convidados, grupos iniciais de estudo, 

atendimento fraterno e os passes. Aos sábados por parte da manhã realizam o “sopão” onde 

doam 150 conchas para os necessitados e à tarde ocorre a evangelização das crianças. Ou seja, 

as palestras abertas ao público são nas segundas à tarde, terças à noite e sextas à noite, 

totalizando três vezes semanais. 

O centro espírita Luz e Caridade apresenta um controle de número de fiéis que o 

frequentam conforme os dias e a lotação, através do número de cadeiras ocupadas. Em 2012, 
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o número de pessoas que passaram pelo centro, totalizou, de acordo com a presidente, em 

torno de 15 mil, portanto, compareceram em média 150 pessoas por palestra. 

Segundo a presidente Luci Giaretta Stefanello, nos últimos anos houve um aumento 

significativo no número de pessoas que vieram a frequentar centros espíritas.  Ela acredita que 

isto venha ocorrendo por conta da divulgação da mídia sobre o tema, mas também por 

acontecimentos como o caso da incêndio na boate Kiss. Ela explica que, devido a este 

episódio, o centro Espírita Luz e Caridade, teve que aumentar seu espaço físico, passando por 

reformas, para poder receber aos amigos e familiares das vítimas que foram buscar ajuda e 

que permanecem frequentando até hoje. 

Como formas de divulgação do centro e da doutrina/religião eles fazem uso do jornal 

UME (União Municipal Espírita de Santa Maria), onde há a divulgação das palestras e 

horários do mês de todos os centros de Santa Maria, e boletim informativo no site da FERGS. 

A presidente relata que a mídia só os procura quando existe algum evento, como no caso do 

incêndio da Boate Kiss. Contudo, percebeu-se que por parte do centro, também não há maior 

interesse em divulgar-se. 

 

 

3.2.3 Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do Ó 

 

O ex-presidente da Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do Ó, Fernando 

Antônio Rodrigues Corrêa, 77 anos, médico cirurgião aposentado, foi o escolhido para ser o 

entrevistado deste Centro, pois na época em que a novela Amor Eterno Amor estava sendo 

veiculada, ele era o presidente, além de este ser neto do próprio Fernando do Ó.  

Ele acredita que o espiritismo é uma “doutrina filosófica cientifica com consequências 

religiosas” (CORRÊA, 2013). Complementa que é uma religião porque liga a criatura ao 

criador, dando uma razão de ser e um entendimento dessa ligação, mas também não é religião 

porque não possui hierarquia, dogmas e sacerdotes. Fernando Corrêa é espírita há mais de 40 

anos.  

O Centro iniciou suas atividades em 22 de março de 1992, sendo que em 1982, 

funcionava como um núcleo de outra sociedade espírita e somente em 1992 deixou de ser 

núcleo para se tornar Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do Ó.  De acordo com o 

ex-presidente, Fernando do Ó era advogado e espírita de Santa Maria que trabalhou muito em 

defesa do espiritismo na época em que a religião era muito atacada pela igreja católica. 
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 O ex-presidente explica que além da divulgação da doutrina espírita através de 

trabalhos públicos doutrinários, o centro tem uma função social, onde atendem em torno de 70 

crianças, de 6 a 13 anos, em turno alternado ao da escola. Lá essas crianças almoçam e 

participam de atividades como reforço, música, dança e educação moral. O Centro Espírita 

realiza a evangelização de crianças e jovens aos sábados e as reuniões públicas e doutrinárias 

funcionam nas quartas feiras às 8hs e nos sábados às 15hs. 

Segundo o ex-presidente, eles não apresentam um controle do número de pessoas que 

frequentam o centro, somente um controle do número de pessoas que frequentam os grupos de 

estudos, que é em torno de 15 a 20 pessoas. Ele explica que no final de cada palestra eles 

realizam o passe e as pessoas assinam um caderno, mas nem todos que assistem a palestra 

participam do passe. No entanto, Corrêa afirma que através dessas assinaturas eles percebem 

que há um aumento no número de frequentadores do centro. 

Como formas de divulgação do centro e da doutrina/religião, Fernando Corrêa, diz que 

no mês de maio eles fazem um ciclo de palestras doutrinárias e para divulgar eles vão às 

rádios e aos jornais da cidade, mas somente nesta época. Possuem e-mail e realizam a 

divulgação pela UME, assim como outros centros entrevistados. O ex-presidente finaliza 

refletindo que a mídia raramente os procura. 

 

 

3.2.6 Abrigo espírita Orcar José Pithan 

 

Julio Dias, 56 anos, atual presidente do Abrigo Espírita Orcar José Pithan, concedeu a 

entrevista a respeito desde centro, do qual é presidente há dois anos. Ele considera o 

espiritismo uma religião, sendo que se diz espírita desde seu nascimento e frequentador do 

Abrigo Espírita Orcar José Pithan há trinta anos. 

O centro iniciou suas atividades em 28 de agosto de 1949 e em 2013 completou 64 

anos. O Abrigo Espírita Orcar José Pithan é uma casa de amparo ao idoso carente ou em 

estado de abandono social. Hoje atendem cerca de 50 idosos que vivem em regime de 

internato, assistidos nas suas necessidades físicas e espirituais. Além de abrigo, também é 

uma sociedade espírita e possui um amplo e bonito espaço para realizar os trabalhos espíritas. 

De acordo com o presidente, as palestras públicas são gratuitas e ocorrem nos 

domingos às 9hs e às 18hs; nas terças feiras às 15:30hs e às quintas feiras a partir das 20hs. 

Segundo Julio Dias, a média do número de frequentadores do centro é em torno de 100 

pessoas por palestra, porém nas quintas feiras o público é maior.  Ele complementa dizendo 
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que a cada exposição doutrinária chegam pessoas novas, pessoas diferentes, mas que nem 

sempre estas seguem indo nos próximos dias. 

O presidente comenta que , por falta de condições, não possuem o costume de divulgar 

o centro externamente, por isso a divulgação é somente interna e ocorre nas próprias palestras, 

através de um boletim informativo. Também fazem divulgação através de uma página 

Facebook e site do Centro, mas estes também funcionam para o abrigo. 

 

 

3.2.7 Sociedade Espírita Bezerra de Menezes 

 

O entrevistado, atual presidente Milton Pereira, considera que o espiritismo é ciência e 

filosofia, mas também é uma maneira de religião na intenção de religar o homem a Deus.  Ele 

complementa que não vê problema em os brasileiros o encararem como uma religião. Milton 

Pereira é espírita há 29 anos e tem 62 anos, além de presidente da Sociedade Espírita Bezerra 

de Menezes é sócio do Lar de Joaquina. 

De acordo com o presidente, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes é uma das 

casas mais antigas da cidade de Santa Maria, sendo fundada em 1915. Por este Centro ser 

pequeno, apesar da idade, pauta pelo esclarecimento sobre o espiritismo, e possuem 

compromissos com a filantropia, onde assistem algumas famílias, levando cestas básicas para 

estas, e, eventualmente, assistem a alguém que lhes “batem a porta” por alguma necessidade.  

Porém, a função principal deste centro é o de divulgação da doutrina, que é gratuita e 

aberta ao público. Os grupos de estudos acontecem nas segundas às 15 horas e terças às 20 

horas; nas quartas feiras oferecem estudo público às 20 horas e estudo doutrinário nas quintas 

no mesmo horário. 

O presidente relata que normalmente fazem uma estatística para saber a média do 

número de pessoas que frequentam o centro e no ano passado a média foi de 47 pessoas por 

palestra. O controle é realizado pelo número de pessoas que, quando chegam ao centro, 

assinam a um livro. Este controle possibilitou que Milton Pereira afirmasse que, nos últimos 

anos, o número de frequentadores do centro espírita duplicou. 

De acordo com o presidente Milton Pereira, como formas de divulgação do centro eles 

apenas utilizam o boletim informativo que é entregue para aqueles que frequentam as 

palestras. O boletim informativo é mensal e contém os temas que serão trabalhados naquele 

mês, quem irá palestrar, dias e horários, além de algumas curiosidades sobre o espiritismo ou 

centro. 
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3.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste item foram relatadas as respostas dos presidentes a cerca das perguntas do 

apêndice B. Para fazer a análise dos dados, procurou-se cruzar as respostas de cada um dos 

entrevistados, contrapondo suas opiniões e relacionando-as com as ideias dos autores que 

compreenderam o referencial teórico da presente pesquisa.  

 

Questão 1 – Você nota o crescente aparecimento da religião espírita na mídia? 

Nota-se que todos os entrevistados, de uma forma ou de outra, perceberam este 

aumento. Para a presidente da Sociedade Espírita Luz e Caridade, Luci Giaretta Stefanello, 

houve um visível aumento da aparição do espiritismo na mídia em geral, a mesma opinião é 

compartilhada pelo ex-presidente da Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do Ó, 

Fernando Corrêa. 

De acordo com o vice-presidente da Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de 

Joaquina, José S. D. Budó, o espiritismo, no século XIX, foi perseguido e teve que enfrentar 

uma luta muito grande até conseguir chegar à mídia. Essa afirmação vai ao encontro com as 

de Nunes e Sarmatz (2002) que relatam que o espiritismo era perseguido pela igreja católica e 

já foi considerado crime.  

Capparelli e Lima (2004) dizem que a televisão brasileira é capaz de criar novas 

práticas culturais e Mattos e Simões (2005) asseguram que a Rede Globo é, de longe, a 

preferência dos brasileiros. Isso justifica o porquê o presidente José Budó notou que, a partir 

da entrevista “pinga fogo”, realizada em 1971, com o médium Chico Xavier e veiculada na 

Rede Globo, começaram a falar mais sobre o tema na mídia. 

Fernando Corrêa acredita que o crescimento se dá, principalmente, pelas facilidades de 

divulgação e acesso aos veículos de comunicação que existem atualmente, comentando que 

antigamente falar em espiritismo era proibido, mas hoje em dia parece que, se falar em 

espiritismo, adquiriu algum status. É nesse contexto que Borelli (2010) defende que as 

estratégias midiáticas usadas pelo campo religioso, atualmente, são fundamentais no 

relacionamento com seus públicos. Patias (2006) também considera que atualmente é inviável 

para uma igreja não usar dos meios de comunicação. 

Julio Dias, presidente do Abrigo Espírita Orcar José Pithan, confia que o fato de uma 

acadêmica de publicidade e propaganda estar realizando a presente pesquisa, é uma 
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demonstração do aumento que o espiritismo vem sofrendo na mídia e complementa dizendo 

que as pessoas estão oferecendo mais espaço para conhecer a religião. Percebe-se que essa 

opinião é refletida nos dados do ultimo Censo IBGE (2010) que mostrou o Brasil como o país 

que concentra o maior número de espíritas do mundo.  

O presidente Milton Pereira, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, também 

notou que houve, nestes últimos anos, um aumento da aparição do tema, principalmente por 

divulgação espontânea na mídia. Julio Dias finaliza esta questão dizendo que o aparecimento 

do tema na mídia “tinha que acontecer”, como algo natural, visto que a população se interessa 

sobre está temática. 

 

Questão 2 - O que você acha sobre a abordagem desta temática na mídia? 

Alguns presidentes comentam que eles conheceram o espiritismo através de livros, que 

antigamente era muito complicado terem acesso a essa religião. Consideram interessante que 

hoje em dia esse acesso seja facilitado, pois qualquer um pode ler um livro gratuitamente pela 

internet ou escutar um áudio, por exemplo.  

José Budó, vice-presidente da Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, 

revela que aparecem muitos fenômenos mediúnicos na mídia que são confundidos com o 

espiritismo. Ele acha a abordagem válida, mas que não existe nenhum estudo aprofundado 

que comprove a importância da mídia para os centros e, como está na moda a questão do 

espiritismo, aparecem muitas coisas que não considera fiel. 

A presidente Luci Giaretta Stefanello, da Sociedade Espírita Luz e Caridade, acha que 

se a abordagem falar da transformação moral das pessoas, para que elas melhorem, ela sempre 

será válida. E o presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Milton Pereira, diz que 

é importante esta abordagem porque ela adquire uma função de despertar as pessoas para o 

espiritismo, ou seja, ele crê que a pessoa pode interessar-se pela religião por identificar 

alguma situação de sua vida a algo que apareceu na mídia, especialmente a televisiva.  

A resposta do presidente Milton Pereira entra em consenso com os estudos de Jacks 

(2006) sobre a televisão, já que esta fala que a televisão, além de ser um meio comunicacional 

que causa integração social e cultural, transmite ao receptor o sentimento de pertencer aquela 

sociedade. Também podemos entender a preferência do público pelo meio televisivo devido 

as características que Stasheff (1978) aponta, pois segundo ele a televisão é diferente por ser 

rápida, ter sincronia, multiplicidade e instantaneidade. 

 Em contrapartida o ex-presidente Fernando Corrêa, da Sociedade Espírita Luz no 

Caminho Fernando do Ó, ressalta que o espiritismo, diferente de outras religiões, não se 
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preocupa com o aumento de adeptos, pois não busca as pessoas, somente as recebe, sem ser 

necessário serem feitas campanhas para difundir o espiritismo. Para ele, a mídia acabou 

aproveitando o tema, uma vez que percebeu que a sociedade está, cada vez mais, abrindo 

espaços para esta religião, resultando, por exemplo, nas telenovelas que abordaram o 

espiritismo.  

Pode-se relacionar a resposta do ex-presidente Fernando Corrêa às ideias de Capparelli 

e Lima (2004), quando estes escrevem que a televisão brasileira é capaz de produzir 

representações da realidade, onde não somente acolhe, mas também pode gerar novas práticas 

culturais. Ou seja, pode-se relacionar essas ideias principalmente as telenovelas brasileiras, 

que trabalham temas polêmicos da vida real, trazendo-os para a dramaturgia. Segundo eles, 

pode-se também entender que a busca da mídia por assuntos que estão em voga no momento 

dá-se por seu objetivo capitalista de produção. 

Julio Dias, presidente do Abrigo espírita Orcar José Pithan, é otimista em sua resposta, 

pois ele considera a abordagem do espiritismo na mídia muito positiva e, até mesmo, motivo 

de orgulho. O presidente explana que é importante ver a religião sendo trabalhada na mídia e 

por ela, pois é interessante notar que além das atividades do centro, ao mesmo tempo, temos 

vários sites espíritas na internet, vídeos, livros, CDs espíritas, etc. 

 

Questão 3 - Já assistiu a alguma novela que abordasse o tema do espiritismo? 

O presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Milton Pereira, diz já ter 

assistido a algumas novelas com temática espírita, mas nem todas. Enquanto isso, o presidente 

do Abrigo Espírita Orcar José Pithan, Julio Dias, responde que não é de seu costume assistir a 

novelas, às vezes vê somente alguns lances ou alguns capítulos.  

José Budó, vice-presidente do Lar de Joaquina, diz que assistiu a algumas, mas 

considera que a novela “A viagem” tenha sido a única novela verdadeiramente espírita. A 

presidente Luci Stefanello, da Sociedade Espírita Luz e Caridade, também comenta ter 

assistido e gostado da novela “A viagem”, lembrando que esta teve uma bela abordagem 

espírita, a presidente falou também sobre a novela Alma Gêmea, dizendo que esta última foi 

citada por algumas pessoas dentro do centro. Luci S. lamenta não ter mais tempo para assistir 

as novelas, devido aos trabalhos na sociedade espírita, que ocorrem nos mesmos horários de 

veiculação das mesmas, porém comenta que, sempre que consegue, assiste alguns capítulos. 

Entende-se que a pessoa ao assistir uma telenovela passa por um processo de 

percepção, Morsch e Samara (2005) acreditam que esse processo é o que rege as relações do 

indivíduo com o mundo, sendo que esses autores creem que o processo perceptivo pode 
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influenciar no comportamento do homem. Dessa forma deduz-se que, o que leva a uma 

pessoa a levantar um assunto que assistiu em uma telenovela na sua vida real, comentando-o 

em dentro de centros espíritas, é resultado da capacidade perceptiva da mesma. 

 O ex-presidente Fernando Corrêa, da Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando 

do Ó, declarou-se muito noveleiro, revelando que assistiu a todas as novelas que abordaram o 

espiritismo, além das novelas também lembrou-se de alguns filmes espíritas. Ele explica que 

desde sua aposentadoria como médico ele consegue acompanhá-las e as adora. Em relação a 

esta resposta, pode-se lembrar que Stasheff (1978) disse que, no Brasil, as novelas ocupam 

grande parte do tempo da sociedade e pondera que elas sejam capazes de alterar os hábitos de 

vida de uma pessoa.   

 

Questão 4 - Conhece a telenovela Amor Eterno Amor, da Rede Globo, que veiculou 

em 2012? Se sim, o que achou da forma como ela abordou o espiritismo? 

O vice-presidente José Budó, da Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de 

Joaquina, diz conhecer a novela, lembrou que nela havia muitas situações que passaram 

conceitos filosóficos espíritas, mas ele não a considerou como uma telenovela espírita, porque 

tinham coisas das quais ele não concordava, alegando que eram muito fatalistas, uma vez que 

telenovelas, no geral, são criadas com princípios comerciais.  

Essa resposta vai ao encontro com as afirmações de Capparelli e Lima (2004), pois 

estes comentam que a televisão no Brasil atende a objetivos capitalista de produção. Ou seja, 

as novelas da Rede Globo são feitas para fazer sucesso no Brasil e em outros países e, 

consequentemente, manter os altos índices audiência. Essa ideia é confirmada por Mattos e 

Simões (2005) quando relatam sobre a privatização das telecomunicações, ocorridas durante o 

governo de Fernando Henrrique Cardoso, e afirmam que a Globo privatizou parte da 

criatividade nacional, empregando trabalho cultural da melhor qualidade com o objetivo de 

competir em nível nacional e internacional. 

O presidente José Budó, disse ainda que a novela Amor Eterno Amor somente 

abordava ideias espíritas, pois confia que se colocassem algo muito certo, ninguém iria 

assistir, e que isso ocorre não só nesta novela, mas em todas, pois, para ele, elas são somente 

representações e caricaturas. É neste sentido que Karsaklian (2000) trouxe a indagação a 

respeito de o consumo ser mais influenciado pelo que percebemos, do que a pela imagem real 

do que é transmitido. Neste caso, pode-se deduzir que, apesar de,  para este presidente, a 

novela não trazer a realidade da religião, ela pode ser percebida de forma positiva na visão do 

receptor. 
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José Budó finaliza esta questão relatando que as novelas saem da realidade em tudo, 

em todas as temáticas. Nota-se que este presidente obteve a resposta de visão mais negativa 

em relação aos outros entrevistados, sobre a abordagem da telenovela Amor Eterno amor.  

Rocha (1998) escreveu sobre a existência dessas críticas negativas, as quais acusam a 

programação televisiva de emburrecer e limitar o receptor. De certa forma, através de sua 

resposta, é apropriado dizer que o presidente José Budó pode ser enquadrado aos críticos 

negativos a respeito das programações da televisão. 

Os demais entrevistados transmitiram uma percepção mais positiva sobre a telenovela 

Amor Eterno Amor. Já é sabido que percepção, de acordo com Morsch e Samara (2005), seria 

o modo como as pessoas recebem e interpretam as informações que lhes são transmitidas e as 

quais prestam a atenção, sendo que cada indivíduo interpreta as coisas de um modo diferente, 

de acordo com seus conhecimentos anteriores. Isso justifica o porquê as opiniões dos 

entrevistados, a respeito da veracidade da novela Amor Eterno Amor, são contrastantes. 

 A presidente da Sociedade Espírita Luz e Caridade, Luci Stefanello, não lembrou 

inicialmente da novela pelo nome, mas quando lhe foram mostradas as duas cenas ela 

relembrou e  disse que, o que foi retratado nelas, realmente acontecia na vida real. Esta 

presidente também recordou de outras cenas e de alguns personagens, porém revelou não ter 

conseguido assisti-la bem, por conta de seu trabalho no centro ser no mesmo horário de 

veiculação desta.  

Luci Stefanello acredita que o tema foi bem focado, e que, dentro do contexto da 

telenovela, a abordagem do espiritismo não foi fantasiosa, mas que algumas coisas deviam ser 

fantasiadas até para que o público pudesse entender melhor. É neste contexto que Borelli 

(2010) afirma que a televisão é fundamental no processo de reconhecimento do real para a 

sociedade, porque é capaz de criar diversas percepções.  

Fernando Corrêa, presidente da Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do Ó, 

também não se lembrou da novela pelo nome, somente depois de mostrar as cenas é que foi 

relembrando, reconhecendo e comentando que havia a assistido. Enquanto o presidente 

Milton Pereira disse ter assistido, mas não que lembrava muito bem, visto que veiculou em 

2012. Já o presidente Julio Dias, do Abrigo Espírita Orcar José Pithan, revelou que não ter 

assistido à novela, somente ouviu alguns comentários no Centro. Todos estes entrevistados, 

ao verem as duas cenas da novela Amor Eterno Amor, comentaram que elas eram possíveis 

de acontecer e que aquelas situações tinham sido bem retratadas. 
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Questão 5 - Nota alguma mudança, positiva ou negativa, dentro dos centros espíritas 

durante a veiculação desta ou outra novela? 

A presidente Luci Giaretta Stefanello, da Sociedade Espírita Luz e Caridade, afirmou 

ter notado uma mudança muito positiva, dizendo que as pessoas realmente comentaram dentro 

do Centro Espírita, não somente sobre estas novelas, mas também sobre filmes espíritas. O 

que faz com que um telespectador traga o que aconteceu na telenovela para sua vida real pode 

ser relacionado ao processo de percepção, pois, de acordo com os estudos de  Morsch e 

Samara (2005), é um processo no qual a pessoa se relaciona com o mundo e o resultado dessa 

percepção gera uma mudança no comportamento da mesma. Esses autores acreditam que a 

percepção perpassa pelas experiências próprias de cada indivíduo, desde sua personalidade a 

sua história de vida. 

O presidente Julio Dias também notou uma mudança positiva dentro do Centro 

durante a veiculação desta telenovela e complementou que a ela soube trabalhar bem o tema e 

este espaço pôde ser aproveitado pela religião. Borelli (2010) já dizia que os meios de 

comunicação apresentam a capacidade de influenciar na realidade das religiões e que o 

processo de midiatização acabou afetando o modo como as religiões estão conquistando seus 

públicos. 

De acordo com o presidente Milton Pereira, da Sociedade Espírita Bezerra de 

Menezes, existem coisas positivas nessas telenovelas que trazem o espiritismo em sua 

temática, pois ele acredita que estas apresentam a capacidade de despertar as pessoas, para 

que elas entendam que “nós não somos somente o corpo biológico, mas que somos 

inteligências espirituais” (PEREIRA, 2013). Neste sentido ele acredita que as telenovelas que 

abordam o espiritismo fazem uma divulgação muito prazerosa e bonita. 

Fernando Corrêa, ex-presidente da Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do Ó 

somente comenta não ter notado nada de positivo nem de negativo dentro do centro espírita, 

durante a veiculação desta ou de outra telenovela, se mostrando indiferente nesta questão. Já o 

vice-presidente José Budó, da Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, possui 

uma visão negativa a respeito da novela Amor Eterno Amor e de outras que, segundo o 

presidente, “se dizem novelas espíritas”, pois ele nota o aumento no número de pessoas que 

passaram a frequentar o centro, mas não atribui que este aumento se dê devido às telenovelas 

e sim, através de livros.  

O vice-presidente Budó, finaliza dizendo que nem mesmo considera a novela Amor 

Eterno Amor como uma novela espírita. Embora esta opinião não seja favorável a respeito da 

repercussão desta novela dentro dos centros, nota-se que grande parte dos entrevistados 
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apresentaram uma opinião contraria, afirmando que ela foi positiva para os centros espíritas e 

que é bonita a abordagem do espiritismo nas telenovelas como a Amor Eterno Amor. 

 

Questão 6 - Acredita que o crescente número de adeptos ao espiritismo se dá também 

pelo fato de ser abordado em novelas como esta, ou seja, que muitas pessoas começaram a 

frequentar por curiosidade despertada a partir de uma telenovela? 

O vice-presidente José Budó, da Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de 

Joaquina, respondeu que nunca ouviu alguém dizer que aumentou o número de adeptos ao 

espíritismo por causa de uma telenovela. Ele acredita, entretanto, que essas novelas apenas 

lançam algumas ideias sobre o espiritismo, mas que são muito fictícias, não sendo, portanto, 

exatamente o que o espiritismo pensa.  O vice-presidente finaliza comentando que “não há 

nenhuma pesquisa comprovando o porquê do aumento do número de adeptos” (BUDÓ, 

2013). 

Compartilhando, de certa forma, da mesma opinião que José Budó, o ex-presidente da 

Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do Ó, Fernando Corrêa, também diz que não 

acredita que existam pessoas que começaram a frequentar Centros Espíritas por conta da uma 

telenovela de abordagem espírita. Ele complementa dizendo que o que faz aumentar 

notoriamente o número de pessoas nos centros são as tragédias, como o caso do incêndio da 

boate Kiss, onde faleceram mais de 240 jovens.  

Em oposição às respostas de José Budó e Fernando Corrêa, a presidente Luci Giaretta 

Stefanello, da Sociedade Espírita Luz e Caridade, diz não ter dúvida de que existam pessoas 

que começaram a frequentar centros espíritas devido a veiculação destas telenovelas que 

abordam o espiritismo, como a Amor Eterno Amor. Ela comenta que, na época em que está 

veiculando alguma novela desse tipo, as pessoas costumam procurar mais as sociedades 

espíritas e que essas pessoas trazem para dentro do Centro comentários sobre o que está 

acontecendo na novela. 

Sobre isso Patias (2006) acredita que o uso da comunicação midiática pelas religiões 

proporciona um encontro entre as pessoas que compartilham da mesma crença religiosa e 

geram reflexões sobre determinado tema. Pode-se dizer também, que o receptor traz ao centro 

espírita os assuntos que realmente lhe chamaram atenção nas novelas. Karsaklian (2000) diz 

que a atenção é parte do processo de percepção e que detemos a nossa atenção apenas àquilo 

que mais nos interessa, isso acontece pelo fato de recebemos várias informações ao mesmo 

tempo, e, como não conseguimos dar atenção à todas, as selecionamos de acordo com nossos 

conhecimentos.  
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O presidente Julio Dias, do Abrigo Espírita Orcar José Pithan, também apresentou 

uma visão positiva a respeito desta questão. Ele diz que muitas pessoas começam a frequentar 

centros espíritas por conta de uma telenovela que abordou o tema do espiritismo, pois estas 

telenovelas não deixam de ser uma forma de divulgação da religião. O presidente acredita que 

o indivíduo começa a perceber, nas cenas dessas telenovelas, situações que acontecem em 

suas próprias vidas, e acabam indo até ao centro espírita buscar um esclarecimento sobre o 

que viram. Essa opinião vai ao encontro de Morsch e Samara (2005), pois estes dizem que 

pessoa interpreta a partir de sua própria realidade, no sentido de que, ela vai perceber à aquilo 

que lhe foi exposto através de suas experiências anteriores.  

Para Julio Dias, através da telenovela “as pessoas vão despertando e querendo saber 

mais sobre o espiritismo” (DIAS, 2013). Essa observação concorda com as afirmações de 

Stasheff (1978) que acredita que as telenovelas fazem uso de situações da vida real para 

comporem suas narrativas, ou seja, ele diz que elas incorporam fatos que ocorrem no do dia-a-

dia da população, visando mostrar as realidades da sociedade.  

O presidente Milton Pereira, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, tem uma 

opinião muito parecida com a do presidente Julio Dias a respeito desta questão. Ele avalia que 

é bem comum ver pessoas frequentarem centros espíritas a partir da veiculação de uma 

telenovela que aborda o espiritismo. O Presidente Milton Pereira continua sua resposta 

dizendo que essas novelas sempre agregam alguma coisa ao centro espírita e às pessoas, pois 

“a telenovela é capaz de trazer o despertamento da sociedade que junta fatos do seu cotidiano 

com situações transmitidas nelas e, a partir disto, buscam conhecer melhor a religião espírita” 

(PEREIRA, 2013). 

Entende-se também que, até chegar ao estágio de relacionar situações da vida real com 

cenas de uma telenovela, ao ponto de trazer isto para dentro dos Centros Espíritas, o 

telespectador perpassou por um processo perceptivo. Sobre isso, Mowen e Minor (2003) 

dizem que este processo de percepção começa a acontecer no momento em que o indivíduo 

fica exposto a alguma informação e, ao prestarem a atenção, a compreende.   

Pode-se perceber que as respostas dos presidentes Milton Pereira e Julio dias vão ao 

encontro com as argumentações de Capparelli e Lima (2002) quando estes acreditam que a 

televisão brasileira tem a capacidade de gerar novas práticas culturais. Ou seja, esses autores 

afirmam que a televisão é capaz de influenciar significativamente nos costumes de uma 

sociedade. Podemos relacionar essas respostas com Caparelli (1982) ao afirmar que os autores 

mudam o roteiro das novelas de forma a prender a atenção dos telespectadores, visando os 

autos índices de audiência.  
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Questão 7 - Na cena mostrada anteriormente, pelos conhecimentos por você 

possuídos, ela é condizente com o que o espiritismo prega? 

Sobre as duas cenas da novela Amor Eterno Amor apresentadas durante a entrevista, o 

presidente Milton Pereira, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, comentou, ao mesmo 

tempo em que assistia estas cenas, que aquilo que foi retratado em uma delas certamente 

acontecia daquela forma na vida real, visto que já havia acontecido o mesmo com ele quando 

tinha menos de vinte anos de idade. Milton Pereira explicou que já teve que passar por uma 

cirurgia de risco, com anestesia geral, porém ele acompanhou todo o andamento da cirurgia 

sentado em uma poltrona na sala cirúrgica, enquanto os médicos conversavam e faziam os 

procedimentos em seu corpo. Ele via seu corpo sendo operado enquanto ele estava cercado 

por pessoas que não conhecia, também enxergava outros médicos o cuidando que não lhes 

eram comuns. Ao acordar, Milton Pereira relatou a seu médico tudo o que eles tinham feito 

durante a cirurgia e o médico, sem entender como, comprovaria.  

Neste caso, como na cena da novela, aconteceu uma experiência de quase morte, onde 

o espírito se desprendeu da matéria e pode ver o que acontecia com seu corpo e enxergar 

outros espíritos de luz que ajudavam na cirurgia.  Em vista disto, o presidente afirmou que as 

cenas apresentadas são fiéis ao que a religião espírita prega e são fatos naturais. Porém, 

mesmo assim, ele acredita que, de um modo geral. as novelas podem servir como parâmetros, 

mas que elas normalmente retratam as coisas de uma forma diferente a realidade do ser 

humano, não só no caso de como retratam o espiritismo, mas em todos as outras temáticas 

abordadas. 

Luci Giaretta Stefanello, presidente da Sociedade Espírita Luz e Caridade, após 

assistir as duas cenas, disse que “a novela Amor Eterno Amor teve uma veracidade muito 

forte” (STEFANELLO, 2013), e, a respeito da primeira cena, não haveria maneira melhor de 

retratar aquilo. Sobre a segunda cena, ela comentou que no filme Nosso Lar o umbral também 

era exibido de igual forma. Para finalizar sua resposta, a presidente elucidou que alguns 

espíritos, ao entrarem em contato com os médiuns, falam muito sobre esses lugares e 

descrevem o umbral como sendo um lugar escuro. Lembrando que, segundo Kardec (2003), 

médiuns são todos aqueles que sofrem influência dos espíritos.  

Fernando Corrêa, ex-presidente da Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do 

Ò, explana que, segundo as descrições de alguns espíritas sobre as duas condições abordadas 

pelas cenas da novela Amor Eterno Amor a ele mostradas, ela é fiel, mas que é difícil de 

avaliar sua veracidade, apesar de ele acreditar que as situações retratadas sejam possíveis e 
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que aconteçam daquela forma. Em sua opinião, Fernando Corrêa, acrescenta que a mídia 

modifica um pouco as situações nas novelas, visando alcançar o sucesso desejado, então, 

apesar de afirmar que as duas cenas são fiéis, ele acredita que a novela, como um todo, não 

retrata exatamente o que o espiritismo prega. 

O presidente Julio Dias, do Abrigo Espírita Orcar José Pithan, considera que a 

abordagem do espiritismo na novela Amor Eterno Amor é fictícia porque se tratam de atores, 

de uma arte e de uma encenação, ou seja, ele a considera como uma abordagem simbólica. A 

respeito das duas cenas da novela, Julio Dias confirma que foram apresentadas de uma forma 

parecida com o que realmente acontece. É por isso que Capparelli e Lima (2004) escrevem 

que a televisão no Brasil abriga em suas programações temáticas que acontecem na vida real 

da sociedade, porém os produtores possuem a liberdade de recriar essas realidades. 

Em oposição a maioria das respostas, José Budó, vice-presidente Sociedade Espírita 

Estudo e Caridade Lar de Joaquina, responde que essas cenas são um fenômeno real, que 

realmente podem acontecer, mas que, para ele, elas retratam apenas fenômenos, o que não 

significa que estejam falando sobre o espiritismo. O vice-presidente acredita que tudo o que é 

mídia e arte é ficção, pois sempre existe uma intenção mercadológica. Este último comentário 

está de acordo com as ideias de Capparelli e Lima (2002) que deixam claro que a televisão 

brasileira é permeada por objetivos capitalistas. 

 

Questão 8 - Você notou que algumas pessoas comentaram sobre esta ou outra novela 

(que abordou o espiritismo) dentro dos Centros Espíritas?  

O vice-presidente da Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, José S.D. 

Budó, diz não conhecer pessoas que tenham comentado de alguma novela espírita dentro do 

Centro, e complementa expondo que talvez ela tenha levado alguém a comprar um livro 

espírita, mas não a frequentar um Centro Espírita. Ele finaliza dizendo que “talvez essas 

novelas que trabalham o tema do espiritismo possam ser uma sementinha que venha germinar 

com o tempo” (BUDÓ, 2013). Nota-se que, mesmo quando se fala da abordagem do 

espiritismo na telenovela de uma forma negativa, ela sempre vem acompanhada por algo 

positivo ou, pelo menos, por algo que gera controvérsias. 

Luci Stefanello, presidente da Sociedade Espírita Luz e Caridade, comenta que na 

época em que a novela Alma gêmea veiculou, as pessoas falavam bastante sobre alguns 

acontecimentos dentro do Centro, e diz que isso também aconteceu durante a veiculação da 

novela A Viagem, uma das primeiras novelas a trazer o tema do espiritismo. A presidente 

relata que as pessoas realmente comentam nas palestras do centro, ou citam algum fato sobre 
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as telenovelas, quando estas trazem alguma coisa que as impactam, de forma que elas ligam 

os fatos de suas vidas reais ao o que aconteceu na telenovela. 

Essa afirmação da presidente Luci Stefanello vai ao encontro de Morsch e Samara 

(2005) quando dizem que a percepção varia de pessoa para pessoa, pois leva-se em conta as 

variáveis próprias de cada um, suas crenças, cultura, enfim, tudo o que já passou na vida é 

envolvido no processo de percepção. Ou seja, a partir do repertório cultural de cada indivíduo, 

oferecemos significados às coisas, sendo que percebemos melhor aquilo que já somos  

familiarizados.  

Para o ex-presidente Fernando Corrêa, da Sociedade Espírita Luz no Caminho 

Fernando do Ó, o que acontece é que, às vezes, o próprio palestrante, dependendo do assunto, 

argumenta sobre alguma coisa que aconteceu na novela para ilustrar sua palestra e facilitar a 

interpretação, já que normalmente as pessoas acompanham as novelas. Pode-se lembrar, a 

partir desta afirmação, que para Stasheff (1978) o povo brasileiro é muito noveleiro. 

O presidente do Abrigo Espírita Orcar José Pithan, Julio Dias, responde que as pessoas 

comentam sobre essas telenovelas de abordagem espírita durante as palestras e durante os 

grupos de estudo. O presidente explica que isto acontece porque as pessoas querem 

exemplificar os temas trabalhados nas palestras, por isso trazem algo que aconteceu na 

telenovela, de forma a facilitar a explicação. 

Milton Pereira, presidente da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, também afirma 

que as pessoas comentam muito sobre essas telenovelas que trazem o tema do espiritismo 

dentro do centro espírita. Segundo o presidente é normal perguntarem se os acontecimentos 

vistos nelas são possíveis de acontecer na vida real ou as pessoas se identificam com alguma 

situação apresentada nela. 

A resposta do presidente Milton Pereira vai ao encontro das afirmativas de Borelli 

(2010), que acredita que o meio televisivo é eficiente, especialmente por ser audiovisual, pois 

a imagem e o som, juntos, são capazes de causar um reconhecimento do real por parte do 

sujeito receptor, sendo capaz também de gerar novos conhecimentos. Sobre isto, Karsaklian 

(2000) acredita que o indivíduo adquire conhecimento através de sua percepção, e o 

mecanismo perceptual é o que rege sua relação com o mundo em que vive. 

 

 

 

 

 



44 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa possibilita entender de que forma uma telenovela que aborda o tema do 

espiritismo é percebida dentro dos centros espíritas e qual sua repercussão, a partir da 

percepção dos entrevistados.  Para melhor responder ao problema desta pesquisa, tornou-se 

necessário conhecer os centros espíritas, assim como suas principais funções. 

Percebe-se que os centros entrevistados já existem há muitos anos na cidade de Santa 

Maria, sendo que o mais novo é a Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do Ó, que 

iniciou suas atividades em 1991 e o mais antigo é a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, 

que originou-se no ano de 1915. Pelo tempo de funcionamento desses centros deduz-se que 

eles puderam acompanhar o crescimento da religião espírita no país, desde a época da 

repressão por parte da igreja católica, até os dias de hoje, onde já adquiriu uma grande 

aceitação da população. 

Ao realizar esta pesquisa, notou-se que existe um impasse sobre o espiritismo ser ou 

não uma religião. Em vista disto, durante as entrevistas esta foi uma das indagações realizadas 

aos presidentes, sendo que quatro, de cinco entrevistados, responderam que consideravam o 

espiritismos como uma religião. O presidente que respondeu que o espiritismo era uma 

doutrina e não uma religião, foi o mesmo que obteve a percepção mais criticamente negativa a 

cerca das telenovelas espíritas e sua repercussão dentro dos centros espíritas. Entretanto, 

entende-se o porquê que este presidente compreende o espiritismo como uma doutrina, visto 

que, na França, cidade de origem do espiritismo, ele é encarado desta maneira. 

Nota-se que os centros escolhidos praticam a caridade, cada um a sua maneira, ou 

doando cestas básicas às famílias carentes, ou agindo como um abrigo de idoso, ou tendo uma 

escola para crianças, incentivando a cultura e inserção social e amparando os necessitados. É 

gratificante conhecer o lado solidário destes centros, além das suas funções como sociedades 

espíritas que giram em torno das mesmas atividades, entre um centro e outro, como palestras, 

grupos de estudo, passes, atendimento fraterno, evangelização das crianças, entre outros. 

Através da primeira questão da segunda entrevista (apêndice B), pode-se notar que os 

presidentes perceberam que a mídia está trazendo a temática espírita, sendo que um dos 

entrevistados notou que o aparecimento da temática na mídia sofreu um grande aumento a 

partir de uma entrevista com Chico Xavier, em 1971, ao vivo na Rede Globo. A respeito da 

abordagem do espiritismo na mídia ser positiva ou negativa, as opiniões dos entrevistados 

divergiram, pois, ao mesmo tempo em que uns acreditam ser válida e muito positiva, outros 

falam que não é do interesse dos espíritas fazerem “campanhas” para chamar as pessoas, pois 
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acreditam que isso tenha de ser um processo natural. Alguns presidentes comentam que a 

mídia faz uso desta temática porque falar em espiritismo virou moda, entretanto, ao realizar 

uma análise geral destas respostas, pode-se dizer que os presidentes concordam que essa 

abordagem é positiva, desde que seja bem colocada. 

Todos os presidentes já assistiram ao menos alguns flashs de alguma telenovela que 

trabalhou a temática espírita. Entretanto, a maioria não consegue acompanhá-las devido aos 

trabalhos realizados nos centros que, normalmente, acontecem nos mesmos horários em que 

veiculam as telenovelas. Dois, de cinco dos entrevistados, lembraram da novela A Viagem, 

sendo que um deles afirmou que, para ele, essa foi a única novela que abordou o espiritismo 

na sua forma verdadeira. 

Os cinco entrevistados não conseguiram acompanhar toda a novela Amor Eterno 

Amor, somente após a apresentação das duas cenas durante as entrevistas, é que conseguiram 

lembrar-se dela. Um dos entrevistados assumiu não ter assistido por não gostar de novelas, 

mas que ouviu alguns comentários sobre a mesma.  

Sobre o modo como a telenovela Amor Eterno Amor abordou o espiritismo, a maioria 

dos presidentes concordou que ela pode ser considerada uma novela espírita, enquanto um dos 

entrevistados não a considerava como tal. Em comum, eles avaliam que tem algumas coisas 

fictícias, por ser uma encenação, o que é natural por se tratar de uma telenovela e, portanto, 

ter objetivos comerciais.  

Apesar dos presidentes terem dito que, em um modo geral, as novelas transmitem seus 

assuntos de forma simbólica com objetivo de entretenimento, todos concordaram que, as duas 

cenas da novela Amor Eterno Amor a eles apresentadas durante a entrevista, eram uma 

abordagem fiel do espiritismo, que são possíveis de acontecer e não poderiam terem sido 

colocadas de melhor maneira. Comentam que os espíritos, ao entrarem em contatos com os 

médiuns, retratam o umbral de forma parecida com a da novela e que livros espíritas também 

apresentam o umbral de forma semelhante, além de que, um dos entrevistados disse que a 

experiência de quase morte, retratada na cena 1, já havia acontecido com ele, comprovando, 

portanto, a veracidade da cena. 

Durante a veiculação da novela Amor Eterno Amor ou de outras novelas que 

abordaram o espiritismo, três de cinco dos presidentes relataram ter notado uma mudança 

positiva dentro do Centro Espírita. Em contraponto, um dos entrevistados diz não ter notado 

nenhuma mudança significativa, enquanto o outro acredita que a abordagem dessas 

telenovelas é refletida dentro do Centro de forma negativa, uma vez que este último nem 

mesmo as considera como novelas espíritas.   
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Percebe-se que aqueles que notaram uma mudança positiva foram a maioria e 

compartilham a ideia de que a novela de abordagem espírita é capaz de despertar algumas 

pessoas para a religião. Logo, pode-se notar que as mesmas relataram que as telenovelas são 

capazes de levar as pessoas a frequentarem Centros Espíritas e que, portanto, podem estar 

ligadas a um dos fatores que contribuíram para o aumento de espíritas no Brasil. Estes dizem 

que essas telenovelas sempre agregam alguma coisa, podendo trazer o despertar da pessoa, 

pois o indivíduo une fatos do seu cotidiano com situações apresentadas nelas.  

Segundo as percepções dos presidentes sobre a veracidade da abordagem do 

espiritismo nestas telenovelas, nota-se que todos compreendem que uma telenovela sempre 

será fictícia por conta de ser uma encenação. Porém, os entrevistados disseram que as cenas 

mostradas a eles são fiéis ao que o espiritismo prega e são possíveis de acontecer.  

Na ultima questão, a maioria dos presidentes declararam que as pessoas comentam 

sobre essas telenovelas durante os trabalhos dos Centros, ou algum fiel, que se identificou 

com alguma situação, vai ao Centro procurar um esclarecimento, ou até mesmo o próprio 

palestrante usa exemplos do que acontece na telenovela para ilustrar os assuntos propostos. 

No decorrer das entrevistas notou-se que os entrevistados não sabiam definir se os 

comentários eram sobre a novela Amor Eterno Amor ou outra, ficando evidente que eles não 

acompanharam a novela ou não lembravam muito bem dela, fazendo com que as respostas 

fossem relacionadas a novelas espíritas no geral. 

A partir da análise das respostas dos cinco entrevistados e das informações do 

referencial teórico, pode-se dizer que telenovelas que trabalham o tema do espiritismo  

obtiveram grande aceitação por parte do público e, por conta disto, consideram que uma 

telenovela pode despertá-los para a religião espírita e isto é refletido dentro dos Centros.  

Neste sentido, verificou-se que há algum aumento no número de pessoas que aderiram 

à religião, por conta destas telenovelas, porém este é somente um dos motivos, pois o que 

mais leva uma pessoa a frequentar Centros Espíritas, segundo a percepção dos entrevistados, 

são acontecimentos pessoais, como o incêndio da boate Kiss, pois estes impactam e envolvem 

fortemente a população.  

  Analisa-se que, de acordo com a percepção dos presidentes, a novela Amor Eterno 

Amor, apresenta uma abordagem fictícia da religião espírita, pois eles entendem que todas as 

telenovelas usam de estratégias midiáticas com fins comerciais, pois o objetivo é sempre 

alcançar altos índices de audiência. Entretanto, nota-se que sobre as cenas apresentadas os 

entrevistados concordaram que eram representações fiéis à religião espírita, ficando inclusive 

emocionados com tais cenas e com o modo como mostraram aquelas situações.  
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Portanto, pode-se dizer que, se tratando da novela como um todo, a abordagem do 

espiritismo, apesar de não ser totalmente fiel, pode servir como parâmetro desta religião, uma 

vez que, quando olham-se algumas cenas separadamente, estas podem ser consideradas como 

fiéis. Essa conclusão serve tanto para a novela Amor Eterno Amor, quanto para as demais 

novelas que trabalharam o espiritismo.  

Ao indagar a opinião dos entrevistados sobre a aparição do espiritismo na mídia, 

buscando saber até que ponto ela é positiva ou negativa, percebeu-se que, em sua maioria, a 

consideram positiva. Entretanto, os presidentes chamam a atenção sobre o fato de o 

espiritismo não ter interesse em divulgar-se, uma vez que acreditam que o processo de aderir 

à religião deve ser natural e partir da pessoa. É positiva, pois consideram que é um reflexo do 

crescimento da religião e por tornar mais fácil o acesso a informação, através de livros, sites, 

redes sociais, revistas, rádio, televisão, entre outros, visto que, antigamente, o acesso era 

dificultado até mesmo pela repressão que o espiritismo sofria.  

Percebe-se, portanto, que a mídia funciona como um facilitador de acesso à 

informação, pois, hoje em dia, qualquer pessoa que tenha interesse pode, facilmente, conhecer 

uma religião através do conteúdo disponibilizado nos meios de comunicação. Torna-se 

interessante saber que poder, se assim pode-se chamar, a telenovela é capaz de exercer sobre 

uma crença religiosa e, consequentemente, sobre a cultura de uma pessoa ou de toda uma 

sociedade. Observou-se que a telenovela é a retratação do que vive-se na atualidade, pensada 

estrategicamente para prender a atenção do receptor e gerar altos índices de audiência, porém, 

sabe-se que a atenção é o passo fundamental para gerar percepções.  

Dessa forma, entende-se de onde procede a possível influência de uma telenovela 

sobre a realidade do telespectador, fazendo com que o mesmo compare situações de suas 

vidas com o que viu nelas e, inclusive, podendo fazer com que algumas pessoas comecem a 

frequentar centros espíritas, modificando seus costumes. Importante salientar que esta última 

situação descrita não é regra, mas é possível de acontecer, como, segundo as percepções dos 

presidentes, já acontecerá com algumas pessoas, portanto a procura por centros espíritas não 

está necessariamente atrelada só à telenovelas mas também a outros fatores como filmes, 

livros, sites, podem ter contribuído para isto. 
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APENDICE A – Roteiro para entrevista semi estruturada- Histórico centro espírita 

 

Nome do Centro: 

Descrição do entrevistado: 

Há quanto tempo é espírita? 

 

1. Quando o centro iniciou suas atividades? 

2. Qual a principal função desta instituição? (caridade, informar a sociedade, ensinar 

sobre a doutrina/religião, etc) 

3. Quais os dias e horários de funcionamento deste centro? 

4. Possuem um controle de número de fies que frequentam o centro? 

5. Percebem que há um aumento, estabilidade ou diminuição de número de 

frequentadores deste centro espírita? 

6. Quais as formas de divulgação do centro e da doutrina/religião vocês já praticaram? 
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APENDICE B – Roteiro para entrevista semi estruturada 

 

1. Você nota o crescente aparecimento da religião espírita na mídia? 

2. O que você acha sobre a abordagem desta temática na mídia? 

3. Já assistiu a alguma novela abordasse o tema do espiritismo? 

4. Conhece a novela Amor Eterno Amor, da Rede Globo, que veiculou em 2012? Se sim, 

o que achou da forma como ela abordou o espiritismo? 

5. Nota alguma mudança, positiva ou negativa, dentro dos centros espíritas durante a 

veiculação desta ou outra novela? 

6. Acredita que o crescente número de adeptos ao espiritismo se dá também pelo fato de 

ser abordado em novelas como esta, ou seja, que muitos começaram a frequentar por 

curiosidade despertada a partir de uma telenovela? 

7. Na cena mostrada anteriormente, pelos conhecimentos por você possuídos, ela é 

condizente com o que o espiritismo prega? 

8. Você notou que algumas pessoas comentaram sobre esta ou outra novela (que abordou 

o espiritismo) dentro dos centros espíritas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


