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Pretende-se, através deste trabalho, analisar as estratégias discursivas no discurso religioso do 

pastor Lúcio Barreto, ou pastor Lucinho, como é conhecido, tendo em vista sua intenção de 

doutrinar os jovens a seguirem o evangelho protestante à risca e buscar a adesão de novos jovens 

fiéis em sua comunidade religiosa. Com esse objetivo, nosso corpus se constitui de oito 

aconselhamentos religiosos, postagens do facebook entre janeiro a junho de 2014, postagens do 

twitter entre junho a novembro de 2014. Na sequência, optamos por, após a transcrição dos dados, 

descrever a organização discursiva das interações selecionadas, consistindo nas organizações 

enunciativa, descritiva, narrativa e argumentativa nos termos de Charaudeau (2008). Também 

buscamos interpretar os dados com base no arcabouço teórico referente aos estudos da 

argumentação, baseados no ethos e logos; e também nos estudos sobre gêneros. Utilizamos, na 

análise, Amossy (2011), Charaudeau (2004, 2008, 2011), Perelman (1996). Através da análise, 

percebemos que o discurso de Lucinho se comporta de forma alocutiva e delocutiva, apesar de 

ser comum a utilização de primeira pessoa. Notamos também que Lucinho utiliza diversos 

argumentos lógicos na construção do seu discurso. No que se refere ao ethos, constatamos que os 

principais relacionados à imagem de Pastor Lucinho foram os de solidariedade, chefe, 

credibilidade e virtude e que o ethos relacionado à Lucinho é construído não só pelo discurso, 

mas através da imagem, pois Lucinho, além de se vestir como um adolescente, usa cortes de 

cabelos bastante joviais. Por fim, constatamos que há no discurso de Lucinho o desejo de 

conquistar os jovens e fazê-los agir de acordo com os preceitos religiosos, evitando tudo o que é 

considerado pecado.  
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