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Resumo 

SANTOS, ALEXANDRE FLORENCIO; BIAR, LIANA DE ANDRADE.

“Eu  era  empregado,  agora  eu  sou  patrão”:  análise  narrativa  de

testemunhos  alinhados  à  Teologia  da  Prosperidade.  Rio  de  Janeiro,
138p.  Dissertação  de  Mestrado  –  Departamento  de  Letras,  Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

A  presente  pesquisa  teve  como  escopo  a  Teologia  da  Prosperidade,

especificamente, a análise de narrativas que emergem em testemunhos de pessoas

alinhadas às crenças dessa vertente do protestantismo. Os dados foram gerados a

partir  de programas de TV ou de  sites de um conjunto de igrejas previamente

selecionadas com base em seus discursos patentemente alinhados às crenças da

Teologia da Prosperidade. Este trabalho almejou, entre outras coisas, refletir sobre

as  convergências  e  divergências  existentes  entre  os  adeptos  da  Teologia  da

Prosperidade  – para  quem a  prosperidade  financeira  é  uma  bênção  que  Deus

deseja conceder a todos os seus filhos  – e os cristãos reformados do período de

expansão do capitalismo. A fim de que cumprir tal empreendimento, fiz uso dos

construtos disponibilizados pela Sociolinguística Interacional (cenário, enquadres,

pistas  de  contextualização,  etc.)  e  das  categorias  narrativas  labovianas

(precipuamente)  como  suporte  para  análise  dos  relatos.  Sobretudo,  utilizei  os

conceitos  de  princípios  e  sistemas  de  coerência  (LINDE,  2003)  a  fim  de

interpretar  as  representações  criadas  pela  linguagem  durante  a  narração  das

histórias de “bênção financeira”. As análises sugeriram que o grande trabalho de

todos  os  narradores  nesses  testemunhos  é  o  de  criar  relações  aceitáveis  de

causalidade  entre  os  eventos  que  envolvem  o  recebimento  destas  “bênçãos

financeiras ou materiais”. Esse manejo da causalidade inadequada inevitavelmente

faz  uso ou menção de pressupostos  da  Teologia da Prosperidade,  tais  como a

realização de “sacrifícios”, engajamento em parcerias e realização de campanhas. 
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princípios de coerência; sistemas de coerência.

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1412282/CA



Abstract 

SANTOS, ALEXANDRE FLORENCIO; BIAR, LIANA DE ANDRADE

(Advisor). “I was an employee, now I am a boss: narrative anallysis of

testemonies aligned witn Health and Wealth Gospel.  Rio de Janeiro,
138p.  Msc.  Dissertation  –  Departamento  de  Letras,  Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

The  present  research  had as  scope  the  Health  and  Wealth  Gospel,

specifically, the analysis of narratives that emerge in testimonies of people aligned

with beliefs from this strand of Protestantism. The data were generated from TV

shows  or  a  set  of  churches  sites  previously  selected  based  on  their  speeches

explicitly  aligned  to  the Health  and  Wealth  Gospel beliefs.  Our  work craved,

among  other  things,  to  reflect  on  the  similarities  and  differences

between the Health and Wealth Gospel adherents – for whom financial prosperity

is  a  blessing  that  God  wants  to  give  to  His  children  ̶  and the

reformed christians from the expansion of  capitalism period.  In  order  to  fulfill

such  adventure,  we  used constructs  provided  by  Interactional  Sociolinguistics

(scenario, frames, contextualization cues, etc.) and labovian narratives categories

(mainly)  as support  for the reports analysis.  Above all,  we used the concepts of

principles  and  systems  of  coherence  (LINDE,  2003)  in  order  to interpret the

representations  created  by  language  during  the  narration  of the "financial

blessing" stories. Our analysis of these narratives suggested that the great work all

the  narrators  in  these  testimonies  is  to  createacceptable  relations  of  causality

between  events  involving  the  receipt  of  these  "financial and

materials blessings".This  management  of  inadequate  causality inevitably makes

use or mention assumptions of the Health and Wealth Gospel, such as the holding

of "sacrifices", engaging in partnerships and implementation of campaigns. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1412282/CA



Keywords 

Protestantism; Neo-Pentecostalism; Health and Wealth Gospel; narrative;

coherence principles; coherence systems.  

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1412282/CA



Sumário

1 Introdução 15

2 Contexto e Justificativa da pesquisa 21

2.1 Protestantismo: surgimento e chegada ao Brasil 22

2.2 O Movimento Pentecostal 26

2.3 A Teologia da Prosperidade e as igrejas neopentecostais 31

2.4 Cenário atual e justificativa da pesquisa 33

3 Fundamentação Teórica 37

3.1 A Sociolinguística Interacional e a análise de testemunhos 37

3.2 A noção de Narrativa 41

3.2.1. Concepções atuais sobre narrativa 45

3.3 Os processos de criação da coerência 48

3.3.1. Os princípios de coerência 49

3.3.2 Os sistemas de coerência 50

3.4 Revisão de literatura 53

4 Aspectos Metodológicos 55

4.1 Pesquisa Qualitativa e prática interpretativa 56

4.2 A pesquisa de campo e o contexto 60

4.3 Os dados 65

4.4 Segmentação e Transcrição 67

5 Narrativas de Prosperidade e Adequação de causalidades 69

5.1 Introdução às análises 69

5.2 “Fé, obediência e sacrifício” 74

5.2.1. Contextualização 75

5.2.2 O testemunho 78

5.2.3. Análise dos dados 79

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1412282/CA



5.3 “Eu era empregado, agora eu sou patrão” 91

5.3.1. Contextualização 93

5.3.2. O testemunho 94

5.3.3. Análise dos dados 96

5.4 “De  repente  veio,  inesperadamente,  um  quinhentos  reais

extra”

106

5.4.1. Contextualização 107

5.4.2 O testemunho 109

5.4.3 Análise dos dados 111

5.5 Alguns entendimentos 122

6 Considerações finais 127

7 Referências 131

8 Anexos 137

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1412282/CA



Lista de figuras

Figura  1  Gráfico (percentual da população residente, segundo os
grupos de religião)

34

Figura  2   Foto do Programa de TV 75

Figura  3  Imagem   de   divulgação  da  campanha  “Heróis   da
superação”

100

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1412282/CA



Lista de tabelas

Tabela 1  Distribuição percentual da população segundo os grupos
de religião 

35

Tabela 2   As díades 112

Tabela 3   Afastamentos do canônico x adequação de causalidades 124

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1412282/CA



“(…) e, por causa deles, será infamado o caminho

da  verdade; também,  movidos  por  avareza,  farão

comércio de vós, com palavras fictícias.”

                        II Pedro 2:3 – Versão Almeida Revista e Atualizada
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