O

teatro encontra-se entre os mais
perigosos lugares de diverslJes...
Música bai.m, gestos, expressões e atitudes
sensuais, depravam a imaginação e aviltam a
moral... Não há em nossa terra influência
mais podero.m em envenenar a imaginação,
destruir as impressões religiosas e embotar o
gosto pelos prazeres tranqiiilos e sóbrias
realidades da vida do que as diversões
teatrais.'
Quando Ellen White escreveu estas
palavras em 1881, ministros e professores
cristãos conservadores enfatizavam os perigos
morais das "diversões teatrais". tais como
ópera, circo e teatros. Enquanto as óperas
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apelavam para os norte-americanos ricos, a
classe média e baixa preferiam os
excitamentos mais baratos do circo ou da
comédia, música, malabarismo, e as danças
de casas de espetáculos.2
Com a invenção dos filmes mudos na
década de 1890, os cinemas substitufram as
casas de espetáculos. A atenção dos
adventistas do sétimo dia transferiu-se dos
perigos morais dos meios ("diversões
teatrais") e dos seus métodos ("música baixa,
gestos, expressões e atitudes sensuais'') para a
natureza má do lugar(cinema). Por volta de
1910. os boletins das escolas adventistas
incluíam os cinemas com os bares. salões de
bilhar e dança como "seduções" proibidas.
Como a linha MagiDot entre a França e a
AI~manha, os adventistas da década de 1920
traçaram um cfrculo ao redor dos cinemas.

Contudo. como as manobras dos alemães
para atravessarem a linha Maginat, os
adventistas jovens que freqUentavam Dossas
escolas descobriram maneiras de trazer as
"diversões teatrais" para dentro dos seus
dormitórios. Logo os boletins das escolas
aboliram todas as invenções eletrônicas que
surgiram no mercado: rádios (década de
1920). fonógrafos (década de 1930).
televisores (década de 1950), walkmans e
CDs (década de 1980).·
Enquanto os líderes da igreja nas
décadas de 1930 e 1940 focalizavam os
cinemas como lugares inconvenientes. uma
nova tecnologia emergiu destinada a trazer os
filmes para dentro de casa. Demonstrada em
1939 na Feira Mundial de Nova Iorque, a TV
entrou no mercado em 1946. Anunciada nas
propagandas como "teatro familiar televisão",
ela logo dominou as salas de estar das
fammas, rearranjando a mobília e
substituindo o piano e a lareira.Em 1950. 9%
dos lares norte-americanos tinham um
televisor; em 1955,65% possuíam um.s
Como os adventistas responderam à
televisão? No fmal da década de 1940, eles
não viam o potencial da 1V em trazer o
cinema para dentro de seus lares. TInham por
tanto tempo focalizado no cinema como
ambiente ruim fora de casa, que acreditavam
que a fanu1ia adventista estava segura dentro
das paredes do lar, igreja e escola. Os
escritores da Review and Herald depois da
guerra assumiam que a família adventista
tradicional comia, lia, cultuava e recreava
junta "em amor mútuo. amizade e unidade
espiritual" evitando o cinema "como não
sendo um lugar para aquele que traria em
cativeiro 'cada pensamento.'" O editor F. D.
Nichol pediu aos pastores que fizessem seus
jovens assinar um cartão prometendo boicotar
o "templo do diabo". Mas o The Youth's
Instructor ignorou a 1V. focalizando, em
lugar. o cinema, cujos fllmes wlgares de
"sexo e sedução", violência glorificavam o
mal e comprometiam os valores espirituais.6
Apenas D. A. Delafield relacionou o
cinema e a televisão em 1949 como perigos
gêmeos para o lar, atacando a 1V por
transformar as famílias norte-americanas em
pessoas "escravas da cadeira, míopes e
mudas". Se os adventistas comprassem um
televisor, eles poderiam comprometer suas
normas. "Satanás usará a televisão:' ele
declarou, ''para influenciar o mundo para o
mal."7 Um dos males que ele viu na televisão
foi o dano psicológico de ver fllmes
violentos. "'Que direitos temos nós para trazer
o cinema... para dentro de nossos lares?" ele
perguntou.8
Mas durante a década de 1950. alguns
adventistas norte-americanos compraram
televisores. racionalizando que a 1V era
melhor do que ir ao cinema porque eles
podiam controlá-la. Assim, Delafield apelou
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que as famílias orassem antes de comprar e
ver TV, a não ser "que esta projeção de
Hollywood e Broadway [traga] sua atmosfera
de gracejo e pecado para dentro do ... lar". Ele
sentia que os adveJH istas deveriam estar
muito oc upados freqüentando as reuniões de
oração, dando estudos bíbl icos e distribuindo
publicaçõcs, para ver senão os melhores
programas. 9
Por volta de 1952, a1gu ns líderes da
igreja sabiam que isto não era verdade. Archa
Dart escreveu a respei to de jovens "viciados"
em filmes de TV como declinando no
interesse pcla escola, li vros MV, e atividades
da igreja. Muitos escritorc.." express aram
preocupação com o conteúdo dos filmes de
TV: linguagem profana, crime e violência e
sua natureza adictivu. Poderia a violGncia
eleLrônica criar del inqUl.!ncia juvenil ? O utros
enfatizavam os efeitos físicos de se ver
televisão: enfraq uecimen to da visão,
músculos Oácidos, excesso de alimentação,
brigas sobre qual filme ver. Uns poucos se
preocupavam com seus efeitos espirituais:
levando as fammas a omitirem o culto, a
oração e os encontros j ovens, estaria a TV
des fazendo a obra da escola sabatina e da
educação da igreja?
Aqueles que pensavam que este era o
caso produziram muitas prescrições para o
controle da TV. Alguns cit avam princípios
bíblicos: Filipenses 4:8 ("tudo o que é
puro ... "), Colosscnses 3:2 ("Pensai nas coisas
que são de ci ma"), 1 Corintios 10:3 1
(" P0I1anto ... fazei tudo para a gl6tia de
Deus"), Salmos 10 1:3 (" não porei coisa má
diante dos meus ol hos). Ou tros sugeriam que
fosse vistos apenas film es que não
transgred issem nenhum dos 10
mandamentos. 10
Cerca de 1955, contudo , muitos
escritores udmitiam que a 1V já havia
transfonnado o lar advenLi:.aa. 11 As liçõcs da
escol a sabatina , Bíblias e li vros fi cavam
empoeira dos na medida cm que as [amHias
assisli am cinco horas de TV diariamente.
" Estamos nós trocando nossa visão espiritual
pela televisão?" perguntou \V. 1. Harri s. D. A.
Dclafleld assim pensava, acrescen tando utele_
violência" e tihnes de fic ção criam uma
divi são de personalidade nas crianças. F. D.
Nichol perguntava: "Nós conden amos o
cillema. Deveríamos recomendar o seu
compelidor mais ativo'!"J2
No final da décadn, a maioJia dos
escritores adventi stas ad mitia qu e controle
deste "cinema em casa" estava
desaparecendo. Jl
Uma dona de casa de New Jersey
con fessou: "Qualquer pessoa inteligen te
deveda ser capaz de contro lar [a TV]. Mas
parece qu e depois de algum tempo ela parece
cOlllrolar você." Por qul!? A 1V amortece o
julgament o dos pais, disse Tbeodore Carcich;
sua violência, tolices e ilusõcs fa zem-nos
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mais toleruntes com a imoralidade,
desobediência e dc..'ionestidade. "Se você não
pode controlá-Ia," ele advertiu, "seria melhor
desfazer-se do seu televisor do que perder sua
alma." O ed itor Kenncth \Vood viu tanto
assistir filmes na 1V como a freqüência ao
cinema como " um sintoma de doença
espirit ual ." Dclafield condordou, lamentando
" [o] lriste [ato hoj e é que muilos ... adventistas
do séti mo dia permitiram que a pequena
caixa mágica da TV se tom asse o e!'C)u ife no
qual eles en terraram os reslos de sua
experiência cristã."IJ
Apesar do comprovado sucesso
evange lísti co dos programas adven tistas de
TV tais como "Fé para Hoje" e "Está
Escrilo", quase todos os que escreveram para
os pCli6dicos da igreja na década de 1960
e nfatizavam os d;mosos efeitos da TV para
f;unHia. Algun s incrédulos de que qualquer
fillllHia pudesse contro lar a TV, sentiram que
ela tinha se tornado uma ameaça pior que o
cinema. Progressivamen te conscientes do seu
impacto fís ico, mental e psicológico, os
autores alcunharam a TV de o ladrão amado,
o monstro de um-só-ol ho, 11 caixa de
Pandora; uma droga form adora de hábi tos, e
uma dose leta l de veneno. Perplexos com o
comprometimento espiritual que ela trouxera
aos seus lares, mesmo leigos escreveram
descrevendo a televisão como "o golpe
mestre do diabo".
Ainua nos anos de 1960. a lradicional
"não ultrapasse" linha e ntre o cinema e a TV
dissolveu-:-:e: após uma década de TV, os
ad ventistas confessaram que um poderia ser
tão prejudicial quanto o outro. Ni nguém
a:-:sist ia ao cinem a durante seis hom:-: por dia,
mas muitos ass istiam TV por tal período.
OUlrOS sentiam que assistir a westerns

violentos, programas de assassinatos,
m istérios e crimes colocava em perigo a
salvação e terna. Ministros declaravam que "o
deus-d a-sala-de-estar" linha substitu ído o
culto familiar em 56% dos lares advent istas,
e nquanto 52% dos j ovens adventistas nunca
estudavam suas Biblia" .15
Com a TV prescnt e e m 83% dos lares
norte-americanos , por volta de 1962, Donald
McKay cria que il TV tinha se tornado a anna
ele Satilllás para alterar o es tilo de vida e o
pensamento. Os ilItigos nos pel;ódicos
Adventist Rcvicw eYolllI,'s Imlmelor
advertiam as famOias a j ogarem scus
televisores no lixo c recapturarem "0 antigo
sentime nto de un idade, e uma vida fami liar
mais !\audávcl". 16
Esta consciência da alteração ocorrida
nos t.radicionais valores adventistas permeou
os artigos da décad a de 1970. 17 A TV em
julgamento: o periódico 11lsighl acusou-a dc
ser uma "feiticeira", uma "droga",um "gueto
me ntal", um deus sec ular que tinha
"violentado" a me nte 1I0s adolecentes; sua
violência, filmes calTegados de sexo afetaram
defato as pessoas. Evidências de
condicio namento mental, obesidade, stress
e mocional, doenças cardiovasculares e
cinismo prematu ro e m adolescentes,
so mavam-se em cent cn'L" de pesquisas
cicn tíficas.
Os autores adve ntistas sentiam que a 1V
tinha destruído a vida c."piriluaJ do lar; eles
insistiam que pais salvassem suas famílias
desta influê ncia maligna, desfazcndo-se dos
tclev isores, pois " tempertmça e m TV é
abstin Gncia". Uns po ucos advcrtiam que "é
extremamente provável que quando o Senhor
abra os livros no dia do julgamento, milhôcs
irão perceber... que esta insidiosa caixa
pequena terá. sozinha, afiL'\ tado mais pessoas
da presença de De us do qua lquer ou tro
in!\trumento que Sataniís tenha sido capaz de
in ventar em seus 6.000 ilI10S de
connito"YcAtivi slas sugeriram escrever cm1as
de protesto às es tações de TV e
patrocinadores.

Mas Insight sentiu que o tempo havia
chegudo para os jovells advenlislas
desenvo lverem sua própria filosofia acerca
das diversões, uma vez que a pesquisa de
JelTy e Jane ll1ayer, em 1975, havia
demonstrado que 48% dos jovens ad ventistas
universitários freqüentavam cine ma e 69%
assistiam regularmente filmes na TV. Assim
os escritores de Ill sighl usaram técnicas
ReilllJlres.w tle Alllu ~ in g Gmcc. por

Ed Koehler. © J988 por Ed Koehler.
Usado com a (lIItor;Y1rÜO de

InterVlIrsily Prcss, P. o. lJox !400,

IoIHoja ã noifa vamos var um vídeo sobra o problema
dos adolescentas varam demais lalavisão."
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criativas como "discussões" sobre a TV para
examinar questões tais como hipnotismo
eletrônico e controle da mente, fantasia e
escapismo e como os truques de cfimera
distorcem a realidade. 19
A maioria dos escritores adventistas da
década de 1980 expressava lamento de
desespero. lO "O lar [adventista] está em
problema!" clamou Kenneth Wood, editor do
Advl!ntist Review. 21 Pais, sentindo-se culpados
por defenderem uma nonna dupla durante
toda uma geração (cinema é ruim, 1V é OK),
admitiram que foi culpa deles que os jovens
se tomaram adictos da TV, HBO, e filmes de
VCR, os quais, embora menos violentos (nos
E.u.A.) depois de 1978, eram mais explícitos
sexualmente. Muitos sentiam que a igreja
necessitava ensinar novamente valores éticos
às crianças, pois a 1V - agora em 92% dos
lares adventistas - moldou neles até mesmo
a compreensão da Bíblia.
Admitindo abertamente adicção à TV,
autores fizeram uma séria análise, não apenas
da mensagem mas do próprio meio. O
desenrusta gráfico australiano, Daniel Sheehy,
declarou que as técnicas dos filmes distorcem
a realidade, sobrecarregam o sistema nervoso,
amortecem as faculdades críticas e força a
aceitação subliminar dos valores dos atores
(como um estudo demonstrou, 51 % dos quais
endoçam o adultério, 80% são favoráveis ao
homossexualismo, e 97% defendem o
aborto). Os filmes colocam aqueles que os
vêem em um estado semelhante ao transe,
sobrecarregam o cérebro com estímulos
visuais, sepultam suas imagens diretamente
no subconsciente e induzem ondéLc; cerebrais
alpha, semelhantes à mente em estado de
sono.22 Logo, de acordo com o número
especial de Insight, tratando com
"Diversões", as artes tecnológicas (geradores
gráficos de computador, mapa cerebral,
holografias) transfonnarão fantasias em
"realidade final". "Nosso processo de
raciocínio," adverte Gerry Mander, "não pode
nos livrar" dos filmes corruptores, porque "as
imagens passam através dele. Elas entram em
nosso cérebro. E são gravadas lã
pernranentemente ... Imaginação e realidade
são combinados. Perdemos o controle sobre

nossas imagens. Perdemos o controle sobre
nossa mente."23
No final da década de 1980 muitos
adventistas norte-americanos, agora vendo
1V sete horas por di~ comunicavam com
suas fanu1ias apenas 14 minutos por dia.
Chris Blake, editor de Insight, reconhecendo
que aqueles que assistiam 1V em grande
quantidade durante o dia, incluíam mulheres
"viciadas" em novelas, criticava fortemente
tais "novelas sujas", com suas ênfases em
medo, adultério, estupro, violência, e
emocionalismo. "As novelas," concluiu ele,
"são tão ruins como os filmes proibidos," pois
elas injetam venenos em nosso sistema
emocional que distorcem a realidade.24
Na medida em que os VCRs tomaram-se
populares, alguns casais adventistas
chegavam mesmo a alugar fllmes
pornográficos "leves" para melhorar a vida
sexual deles. Estudos demonstram, contudo,
que não assistir TV ou filmes por um mês ou
mais, dramaticamente melhora a vida
amorosa de um casal. Relacionamentos
sexuais cinematográficos são
sensacionalizados muito além daquilo que as
pessoas na vida real podem reproduzir; a
tentativa de igualar o sexo das celulóides,
dizem os conselheiros matrimoniais, leva ao
divórcio.
Enquanto os escritores adventistas da
década de 1990 ainda atacam a 1V e vídeo,
cinema e fllmes como perigosos à moral,
saúde mental e físic~ eles também sugerem
opções criativas para a inclinação passiva. O
livro de Lonnie Melashenko e Tim Crosby,
The Television Time-Bomb oferece 38 "coisas
para fazer em vez de ver televisão". A criativa
lista deles inclui jogos, leitura de livros,
exercícios, pintura, fazer pão, conversar com
esposo/a, fazer uma boa ação, jardinagem,
limpar a casa - e, se todos estes falham,
dormir!Joe Wheeler, em Remate Controlled,
acrescenta discussões familiares durante a
refeição, ouvir música, visitar uma galeria de
arte, estudar a Natureza, aprender uma língua,
cuidar de animais, escrever cartas, e fazer o
culto familiar. Ironicamente, estas eram
precisamente as atividades·que as famílias
desfrutavam 50 anos atrás, antes da
televisão !2S
Poderiam os adventistas do sétimo dia
passar sem o "tubo idiota", romper com
dependência do video e filmes de cinema, e
retornar ao ideal da década de 1940, quando a
fanu1ia brincav~ orava e permanecia junta?
Estudos demonstram que alguns fariam isto
com alegria. Uma pesquisa feita em 1980
entre os leitores de Insight revelou que 40%
dos jovens sentia que eles poderiam ajustar-se
caso perdessem seus televisores; 10% admitiu
que "seria uma bênção". Em uma pesquisa
em 1982 entres os jovens do Columbia Union
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College eAssociação Central da Califomia,
60% chamou a televisão de ''uma perda de
tempo", 14% achou-a enfadonha, enquanto
que 19% sentiu que ela era prejudicial. Além
disto, 44% disse que quando eles se tomarem
pais, seus fllhos veriam menos 1V do que
eles próprios tinham visto. O surpreendente
índice de 23% resolveu que seus futuros lares
não teriam televisão!26
Um século depois de Ellen White ter
escrito as palavras da abertura do nosso
artigo, os adventistas chegaram a reconhecer
por experiência a corruptora influência das
"diversões teatrais", pois contemplando a
televisão, vídeo, e filmes de cinema, eles
foram realmente transformados, tal vez para
sempre.
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Marta e eu ainda pensamos
que os cristãos devem se
apegar às necessidades da
vida, só que estamos
redefinindo o significado de
necessidade.
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