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RESUMO 
 

SIMON, Marcello Zanluchi Surano. Papa Francisco: Uma encíclica viva de imagens e gestos. 

Tese de doutorado em Comunicação e Semiótica. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. Orientador: Norval Baitello Junior. 131p. 

 

O presente projeto de pesquisa pretende analisar, à luz das Ciências da Comunicação, a figura 

do Papa Francisco e sua relação com a mídia, a imagem e o corpo, além de a midiatização 

digital do Vaticano, a partir da criação do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. 

Pretende-se verificar a presença do Papa em seus vários sentidos e usos: ensinamento 

doutrinário da religião católica, esclarecimentos de temas da atualidade, segundo o olhar do 

catolicismo, entre outros. Pretende-se verificar como o Francisco, líder religioso do 

catolicismo, se apropria, sobretudo, do aparato comunicacional na busca por novas estratégias 

de evangelização da Igreja, a partir de seus gestos e imagens e da cotidianização de seus atos. 

A premissa de estudo surge porque a presença da Igreja nos meios de comunicação, enquanto 

campo público se insere em um cruzar de discursos outros que colaboram para a construção 

do “catolicismo”, ou seja, de uma imagem e representação social. Seja nas diversas esferas da 

rede, sobretudo nas redes sociais online, como o Twitter e Instagram, os usuários replicam 

sobre o “universo de ser católico”, construindo e significando, a partir do dia a dia, a doutrina 

e a tradição, impressas, nas mensagens disparadas pelo Papa, o que pode proporcionar à 

pesquisa deslocamentos e alterações interessantes, tendo a trajetória comunicacional dos 

sentidos, como aporte de constatação. A partir do Dicastério para a Comunicação, se pretende 

ver a circulação de identidades e práticas religiosas, fomentadas a partir das mensagens do 

Papa, e como a Santa Sé adequa (ou) seu aparato comunicacional e discursivo para ser 

presença, sobretudo nas redes sociais. Pretende-se verificar se nestas trocas sociais, mediadas 

pela tecnologia, que práticas culturais da sociedade, que também envolvem o fenômeno 

religioso e instituições como a Igreja Católica, convertem a Internet em local e ambiente para 

fomento da prática religiosa e reforço da doutrina e prática ritual. Buscar-se-á entender como 

se dá a apropriação das redes sociais, a convergência e a interatividade a partir do trabalho do 

Dicastério vaticano e como é realizada a mediação de aproximação doutrinária, tornando um 

novo território desbravado pela Igreja para construção do diálogo entre instituição e fiéis, 

abarcadas por uma mudança estratégica comunicacional. A fundamentação teórica terá seu 

aporte a partir dos estudos sobre Teoria da Mídia, Imagem e Cultura de Norval Baitello Jr, 

Harry Pross, Dietmar Kamper e Villém-Flusser. A pesquisa também se apoiará em teóricos 

como La Porte, Puntel, Sbardelotto, Miklos e Bornhausen, no que tange à relação entre o 

catolicismo e a comunicação. A metodologia científica versará sobre a pesquisa bibliográfica 

e a de campo, de caráter qualitativo, buscando construir uma cartografia das mensagens 

pontifícias pelos veículos de comunicação da Santa Sé. O ineditismo desta pesquisa está em 

ser a primeira a abordar, de maneira acadêmica, os gestos e imagens de Francisco que 

culminaram na criação do Dicastério para a Comunicação do Vaticano. 

 

 

Palavras-chave: mídia; Papa Francisco; Instagram; corpo; imagem; catolicismo, 

comunicação. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research project intends to analyze, in the light of the Communication Sciences, the 

figure of Pope Francisco and his relationship with the media, the image and the body, as well 

as the digital mediatization of the Vatican, from the creation of the Dicastery for 

Communication Holy See.  It is intended to verify the presence of the Pope in several senses 

and uses: doctrinal teaching of the Catholic religion, clarification of current issues according 

to the gaze of Catholicism, among others. It is intended to verify how Francisco, religious 

leader of Catholicism, appropriates, above all, the communication apparatus in the search for 

new strategies of evangelization of the Church, based on his gestures and images as well as 

the daily life of his acts. The premise of the study arises because of the presence of the Church 

in the media, as a public field, is inserted in a crossroads of discourses that collaborate for the 

construction of "Catholicism". That is, constructed from the image and social representation. 

In the several spheres of the network, especially in online social networks such as Twitter and 

Instagram, users replicate the "universe of being Catholic". Thus, from day to day, the 

doctrine and tradition printed in the Pope messages are built and signified. That can provide 

the research with interesting shifts and changes, in which the communicational trajectory of 

the senses being an evidence contribution. From the Dicastery for Communication, it is 

intended to view the circulation of religious identities and practices, fomented from the 

messages of the Pope and also how the Holy See adequates or adequated its communicational 

and discursive apparatus to be present, especially in social networks. It is intended to verify in 

these social exchanges mediated by technology, what cultural practices of society, which also 

involve the religious phenomenon and institutions such as the Catholic Church, convert the 

Internet into a place and environment to foster religious practice and also reinforce doctrine 

and  ritual practice. It will be sought to understand how the appropriation of social networks, 

convergence and interactivity from the work of the Vatican Dicastery and how mediation of 

doctrinal approximation takes place, making a new territory cleared by the Church for the 

construction of dialogue between institution and faithful, encompassed by a strategic 

communication change. The theoretical basis will have its contribution from the studies on 

Media Theory, Image and Culture of Norval Baitello Jr., Harry Pross, Dietmar Kamper and 

Villém-Flusser. This research will also rely on theoreticians such as La Porte, Puntel, 

Sbardelotto, Miklos and Bornhausen, regarding the relationship between Catholicism and 

communication. The scientific methodology will be based on bibliographical and field 

research, of a qualitative nature, aiming to construct a cartography of the pontifical messages 

by the communication vehicles of the Holy See. The novelty of this research is to be the first 

to approach, in an academic way, the gestures and images of Francisco that culminated in the 

creation of the Dicastery for Communication of the Vatican. 

 

 

Keywords:  media; Pope Francisco; Instagram; body; image; Catholicism; communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A escrita é fruto do gesto e a carta é uma mídia. Uma encíclica, para o catolicismo, é 

uma carta do Papa, de cunho religioso e doutrinal, dirigida a todos os fiéis.  

Ao escolher o título desta tese, ―Papa Francisco: uma encíclica viva de imagens e gestos‖ 

contempla-se essa dimensão da mensagem comunicada, no século XXI, ao mundo. É uma 

carta circular, em que o corpo é a mídia primária, escrita, escavada e escarificada numa 

dimensão de se criar vínculos. As cartas fazem parte da história cristã. Não podemos nos 

esquecer das cartas de Paulo e de Pedro que, mesmo da prisão salvaguardavam e 

confirmavam seus irmãos na fé. 

Conforme aponta Baitello: 

[...] uma carta lembra a alegria e o desejo do (re)encontro, traz a letra 

de outra parte, os rastros de suas mãos (traçando carícias e cócegas 

sobre a pele do papel) [...] Uma carta traz a voz do outro lado, 

alimenta e acalenta [...] Recorda a voz e a palavra, que atestam a 

distância porque geram a proximidade. Toda carta é sempre um beijo. 

(BAITELLO, 2018, p.21) 

 

 Este trabalho é uma proposta que resulta de experiências na área acadêmica e 

profissional deste pesquisador. A começar pela graduação, em que o estudo se embasou no 

surgimento e conceituação empregada pelo Instituto Brasileiro de Marketing Católico, como 

bases fundamentais do marketing aplicadas às instituições religiosas, houve a possibilidade de 

aprofundar e conhecer a atuação histórica do catolicismo, assim como efetuar outras pesquisas 

sobre o fenômeno religioso católico, que permitiu compreender como ocorre o processo 

comunicacional, sobretudo no advento da presença de outras igrejas em âmbito televisivo e 

radiofônico. Já no Mestrado, a pesquisa observou como o jornal Folha de S. Paulo colaborou 

na (re)construção da identidade de Bento XVI, durante a cobertura midiática sobre a pedofilia. 

Observou-se que o jornal apresentou discursos que contribuíram para a formação de imagens 

negativas do pontífice que, de fato, não correspondiam, em tese, à maneira de governo de 

Joseph Ratzinger ou a sua pessoa.  

 Frente a isso, observou-se, a desde a eleição do Cardeal Jorge Mario Bergoglio, tendo 

assumido o nome de Francisco, a chefe máximo da Igreja Católica, a empatia da opinião 

pública e, especificamente, dos fiéis nas redes sociais, a partir das mensagens e presença do 

Papa na Internet, sobretudo em dispositivos conexiais como o Twitter e o Instagram. Dessa 

maneira, com o intuito de seguir na pesquisa acadêmica, tendo como pano de fundo o estudo 

da comunicação e sua apropriação pela religião, no caso o catolicismo, propôs-se buscar uma 

análise, sobretudo, da liderança espiritual e religiosa do pontífice, que mesmo num declínio 
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institucional do catolicismo não sucumbe. A hipótese que se apresenta é que Francisco tem 

muito claro que a comunicação começa e termina no corpo, embora haja um reconhecimento 

e uma atuação para que a Igreja, sob o comando de Bergoglio, se adeque às novas realidades 

comunicacionais impostas pela contemporaneidade. Novas realidades que, a um pedido de 

reforma do corpo eclesial, se configurou com a criação de um Dicastério para a Comunicação, 

responsável por reunir todos os meios de comunicação da Santa Sé, que, 

comunicacionalmente, ainda não tinham se estruturado e caminhavam separados.  

 Desta feita, surgem algumas indagações que concernem à experimentação religiosa que 

podem ocasionar as imagens do Pontífice que são geradas pela sua corporeidade, bem como o 

aspecto público do fenômeno religioso que colabora na construção de uma identidade 

religiosa, a partir da prática comunicacional encampada pela comunicação católica. 

 Para tanto, no primeiro capítulo, se faz uma abordagem histórica para se conhecer o 

pensamento da Igreja Católica sobre a comunicação, principalmente do período em que já 

uma desconfiança dos meios até sua definitiva aproximação e abertura, com destaque ao 

relacionamento entre catolicismo e internet, com a figura de Bento XVI. Joseph Ratzinger 

pode ser considerado como o primeiro Papa a inserir, de maneira oficial, a Igreja Católica no 

contexto digital. Tal pressuposto pode ser confirmado pelo lançamento, com uma 

considerável repercussão midiática, da página News.va, composta de conteúdo doutrinal, da 

Tradição e com informações sobre a Igreja, nas redes sociais online. Um passo decisivo se dá 

em dezembro de 2012, quando Bento XVI aposta da criação da conta @Pontifex, na 

plataforma Twitter, tendo o seu primeiro tuíte lançado pelo próprio pontífice em uma 

cerimônia pública. Embora não adepto às novas tecnologias, Ratzinger aprovava as 

mensagens que eram publicadas até a sua renúncia, em fevereiro de 2013, momento em que 

aproximadamente dois milhões de pessoas já seguiam a conta da rede social online. Ao 

reconhecer que estamos inseridos em sociedades cada vez mais midiatizadas, o que não exclui 

o âmbito religioso, faz-se necessário constatar que os sentidos, em seu fluxo comunicacional, 

não são delimitados por qualquer estrutura. Dessa maneira, seria correto mencionar que, 

mesmo a Igreja Católica sendo presente na rede, na expectativa de ―sacralizar‖ a Internet, o 

sentido do ser religioso e católico na sociedade pode estar muito longe ou distante de 

interesses ou de versões autorizadas e oficiais. 

 A presença da Igreja na Internet, enquanto campo público, se insere em um cruzar de 

discursos outros que colaboram para a construção do ―catolicismo‖, ou seja, de uma imagem e 

representação social, mesmo que os discursos não lhe pertençam ou lhe escapem. Seja nas 

diversas esferas da rede, especialmente nas redes sociais online, como o Twitter e o 
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Instagram, os usuários replicam sobre o ―universo de ser católico‖, (re)construindo e 

(re)significando,  a contar do dia a dia, a doutrina e a Tradição impressas nas mensagens e 

imagens geradas a partir da figura do Papa, o que pode proporcionar à pesquisa 

deslocamentos e alterações interessantes, tendo a trajetória comunicacional dos sentidos como 

aporte de constatação.  

 No segundo capítulo é feita uma abordagem na perspectiva de reconstruir e 

compreender como o pensamento comunicacional apresenta as características da mídia, do 

corpo e da imagem e de suas possíveis implicações para as atividades e missão da Igreja, 

sobretudo no pontificado do Papa Francisco. Destarte, se buscará oferecer um panorama da 

sociedade atual, um panorama dos estudos sobre a Teoria da Mídia, da importância do corpo e 

da imagem, uma apresentação da midiatização como instrumento comunicacional e suas 

possibilidades oferecidas aos trabalhos evangelizadores e de comunicação do catolicismo. 

 No terceiro capítulo, Jorge Mario Bergoglio, que assumiu o trono de Pedro em 2013, 

figura principal desta tese, será apresentado. Buscar-se-á traçar um perfil histórico do atual 

pontífice, principalmente no que tange à sua personalidade e contato com o povo, buscando 

tecer um paralelo com a questão imagética e gestual. 

 No quarto capítulo, serão tratados aspectos de pensamento do Papa Francisco em 

relação à comunicação e sua aproximação com os Teóricos da Mídia e da Imagem. Para tanto, 

se buscará traçar um paralelo com sua forma de governo, de reforma do catolicismo, a partir 

de sua ênfase na cultura do encontro e no favorecimento da corporeidade. Para isso, neste 

tópico serão discutidas algumas imagens deste pontificado que demonstram como Bergoglio 

comunica a partir do gesto e como sua imagem, embora o declínio institucional, faz com que 

o papado ganhe nova visibilidade. 

 Apenas para demonstrar, a conta @Pontifex atingiu, recentemente, a marca de 22 

milhões de seguidores das mensagens do Papa, sendo a versão em português alcançada por 

mais de um milhão de usuários, o que coloca o Papa Bergoglio, em termos de rede social, 

como uma das personalidades, assim como Barack Obama, mais seguidas no mundo. O 

caráter de importância das redes sociais online para o pontificado ―bergogliano‖ é de grande 

proporção que, ao instituir a Secretaria de Economia da Santa Sé, o Papa Francisco solicitou 

um estudo a uma empresa americana e para alguns peritos internacionais para propor um 

projeto de readequação da estrutura comunicacional da Sé Apostólica, tendo como base maior 

utilização da Internet, o que resultou na criação da Secretaria para a Comunicação, no ano de 

2015, tendo sido elevada a Dicastério em 2018. 

 As redes se converteram em ambiente online de sociabilidade, em que são conhecidas as 
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trocas de comunicação, que não dependem de tempo e espaço, entre os internautas. Porém, 

são nestas trocas sociais, mediadas pela tecnologia, que práticas culturais da sociedade, que 

também envolvem o fenômeno religioso e instituições como a Igreja Católica, convertem a 

Internet em local e ambiente para, também, a prática religiosa, reforço da doutrina e prática 

ritual. Assim, com Bergoglio, nota-se um acento à corporeidade como forma de utilização da 

mídia primária, no sentido de favorecimento da construção de vínculos. 

Portanto, a relação entre comunicação e religião, abarca um processo histórico em que 

as redes sociais online se convertem em fomentadoras de religiosidade, mostrando uma 

mudança religiosa, possivelmente reconfigurando o catolicismo e sendo transformada por essa 

relação. Por via da chamada midiatização, o catolicismo vai sendo, crescentemente, absorvido 

sob lógicas da estrutura midiática, em maneira institucional, simbólica e individual. Contudo, 

Francisco vai contracorrente, mostrando que a comunicação começa e termina no corpo. A 

fundamentação teórica terá seu aporte a partir dos estudos sobre Teoria da Mídia, Imagem e Cultura de 

Norval Baitello Jr, Harry Pross, Dietmar Kamper, Villen-Flusser e Hans Belting. A pesquisa também 

se apoiará em teóricos como La Porte, Arasa, Ruiz, Puntel, Sbardelotto, Miklos e Bornhausen, no que 

tange à relação entre o catolicismo, a comunicação, mídia, corpo e imagem. A metodologia científica 

versará sobre a pesquisa bibliográfica e a de campo, de caráter qualitativo, buscando construir uma 

cartografia da comunicação pontifícias pelos meios da Santa Sé. 
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2 O MAGISTÉRIO DA IGREJA SOBRE A COMUNICAÇÃO 

 
“A Igreja se sentiria culpada perante o seu Senhor se não adotasse 

estes meios poderosos que a inteligência humana torna cada dia 

mais aperfeiçoados”. Papa João Paulo II. 

 

O presente capítulo busca apresentar o relacionamento histórico que existe entre a Igreja 

Católica e a comunicação. Desse modo, apresentaremos uma síntese dos principais 

documentos eclesiais da contemporaneidade e como se processou a evolução do Magistério 

no entendimento sobre os meios. 

 

2.1 A Igreja Católica e a comunicação 

Segundo a Constituição Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, a Igreja é 

descrita por ser uma instituição divina e humana, visível e dotada de elementos invisíveis. 

Desse ponto de vista, em um preâmbulo, para que se conheça o Magistério eclesial sobre a 

comunicação, é necessário conhecer alguns sinais essenciais da natureza da Igreja, 

principalmente o que é, o que prega sua doutrina e como está organizada. 

No ano de 2018, o Anuário Pontifício apresentou o número de 1,3 bilhões de católicos 

no mundo frente a 7,6 bilhões de pessoas. Esses dados mostram que os batizados no 

catolicismo representam 17,10% da população mundial, o que ainda deixa a Igreja Católica 

como o grupo religioso mais numeroso no mundo. A maior concentração, em porcentagem, 

está no Continente Americano, com 48,6% de fiéis, seguida por 22% na Europa, 17,6% na 

África e 10,4% na Oceania. Desse modo e amparados pelos números, é pertinente destacar 

que a Igreja, assim como outras denominações religiosas, coloca um destaque especial, 

interno e externo, no que tange à comunicação, sobretudo quando se analisa seu histórico e 

atuação. 

A partir de sua fundação, a Igreja, no decorrer do tempo se ocupou da transmissão 

centralidade da vida eclesial, que é Jesus Cristo. Desse modo, esse núcleo de propagação da fé 

se concentrou em temáticas relativa à família, catequese, liturgia, educação, arte e, sobretudo, 

no testemunho de cada batizado em sua atuação na sociedade. Portanto, como instituição que 

está inserida no social, o catolicismo buscou se apropriar da comunicação no ambiente em que 

está inserido e que também se desenvolve, de forma a adequar a linguagem de suas 

mensagens às diversas maneiras de pensar e meios à disposição (LA PORTE, 2012, p. 12). 

Partindo dessa premissa, percebe-se a história eclesial católica entremeada com a própria 

história da comunicação, que perpassa a oralidade, escrita, impressa, eletrônica e digital. 

Nesse sentido, José Marques de Melo destaca em suas pesquisas que as práticas 
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comunicacionais do catolicismo possuem variação no tempo, o que de certa forma coaduna 

com as mudanças estruturais da instituição, causando reflexo no se relacionar com a 

sociedade global. Desta feita, Marques de Melo distingue duas divisões na trajetória do 

cristianismo, responsáveis por uma configuração sociopolítica projetada pelas práticas de 

comunicação. 

1) Cristianismo primitivo – pautado pela existência de comunidades 

que se nutrem da Palavra de Cristo e do seu simbolismo teológico. 

Trata-se de uma instituição eclesial não-institucionalizada. 

Evidentemente, o modo de comunicação dominante se articula a partir 

de fluxos horizontais que traduzem a participação dos cristãos na 

interpretação do Evangelho e do seu anúncio. São fluxos múltiplos e 

diferenciados que configuram uma interação plena dos cristãos; eles 

integram a comunidade e participam igualmente, no mesmo espaço 

social, da interpretação do Evangelho. 

2) Cristianismo moderno – caracterizado pela existência de uma 

instituição eclesial, que se organiza como depositária do saber 

teológico e estabelece códigos para a leitura do Evangelho. Ao 

institucionalizar-se, a Igreja afigura-se como típica organização 

comunicadora, arbitrando os parâmetros que vão determinar a 

interpretação do Evangelho. Os padrões de comunicação dominante 

não comportam os fluxos horizontais. É possível identifica-los, 

residualmente, em certos acontecimentos ou episódios que resgatam a 

horizontalidade vivencial das pequenas comunidades. Mas, enquanto 

instituição, marcada por um caráter multinacional, o padrão dominante 

de comunicação é aquele que projeta fluxos verticais. Fluxos que se 

original nas hierarquias e descem às bases, prescrevendo a maneira de 

exercitar o cristianismo. (MELO, 2005, p.23) 

 

Sobretudo, nessa divisão feita por Marques de Melo, no início, percebe-se uma 

interação entre os fiéis com o objetivo de se decodificar a mensagem de Cristo, mas também 

de anunciá-la. Por isso, as primeiras comunidades cristãs, as reuniões, não dotadas da 

ritualidade de um culto, são favorecidas por um espaço social que é compartilhado. Quando a 

Igreja se institucionaliza, o culto passa a ser previsto, memorizado, sem improviso e que de 

maneira vertical, da alta hierarquia para os fiéis, assume um papel universal, a mesma atitude 

que versará quando da atitude eclesial frente aos instrumentos de reprodução simbólica, como 

a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão e a internet. Destaca-se que, no decorrer da história, 

a Igreja sempre buscou se integrar aos meios em suas atividades de comunicação, seja como 

sujeito ativo da comunicação, como por exemplo os veículos de informação católica, ou como 

objeto de comunicação, quando da cobertura da midiática sobre a instituição. Destarte, o 

campo dos meios funciona como um espaço aberto, em que a Igreja Católica, embora seus 

obstáculos, busca compreender e conduzir. 

 

2.2 O olhar contemporâneo do Magistério sobre a Comunicação Social 

Observando a história eclesial católica, percebe-se que o pensamento teológico e 
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doutrinal sobre a comunicação começou em um passado não tão recente. Santo Agostinho, 

segundo La Porte (2012), pode ser considerado como uma autoridade na reflexão sobre a 

doutrina cristã e a aplicabilidade dos fundamentos da retórica clássica na difusão da fé. Em 

seus quatro livros sobre a Doutrina Cristã, três escritos no ano 396 e o quarto no ano 427, 

Agostinho apresenta um compêndio sobre teologia exegética que guiava o leitor a uma 

interpretação e compreensão das Sagradas Escrituras, segundo uma analogia de fé. Contudo, a 

presente pesquisa não versará sobre a comunicação nos primórdios do cristianismo, mas 

segundo o olhar de cristianismo moderno apresentado por Marques de Melo (2005). 

É de se destacar que a observação e o interesse que a Igreja Católica deu à comunicação 

evoluiram de maneira particular, com a aparição de uma nova cultura midiática e do 

desenvolvimento dos meios, sobretudo a partir do século XIX. Nesse sentido, La Porte 

destaca que ―a progressiva importância que os mass media adquiriam durante o século XX 

levou o Magistério a refletir sobre como responder aos novos desafios do mundo da 

comunicação. Quanto maior a influência dos meios sobre a cultura, maior é o interesse do 

Magistério sobre esta matéria‖ (LA PORTE, 2012, p. 13, trad. nossa). Portanto, aumento do 

número de documentos sobre a comunicação foi perceptível nas últimas décadas do século 

XX, se comparado à primeira metade. Nota-se, desde Pio XI, que todos os Papas, de maneira 

especial João Paulo II, sobretudo por ser um papado de quase 27 anos de duração, dirigiram 

muitas de suas mensagens sobre os meios de comunicação e para os profissionais que 

trabalham nesses veículos. Também, não se podem deixar de lado os outros documentos 

eclesiais, com a temática sendo a comunicação, que foram preparados e redigidos pelos 

diferentes organismos vaticanos, de maneira especial o extinto Pontifício Conselho para as 

Comunicações Sociais, absorvido pelo novo Dicastério para a Comunicação, em 2017. 

Contudo, nem sempre a reflexão eclesial sobre a comunicação foi observada com olhar de 

aliança e positividade, por isso, há que se traçar um breve histórico sobre esse modo de se 

relacionar. 

Segundo Marques de Melo (2005), mediante o surgimento daquilo que o autor chama de 

―instrumentos de reprodução simbólica‖, a começar pela imprensa, no século XV, a Igreja 

Católica já está estruturada, de acordo com aquilo que Melo apresenta como cristianismo 

moderno, sobretudo com destaque para uma reprodução e aperfeiçoamento na ―prática de 

comunicação que marcava a fisionomia da Igreja na esfera da interação humana, na 

articulação organizacional, na movimentação institucional (MELO, 2005, p. 25). 

Os novos instrumentos de reprodução simbólica, de transmissão do 

saber, vão sendo absorvidos, incorporados, utilizados, 

instrumentalizados segundo o padrão de comunicação vigente. Esse 
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padrão repercute particularmente no modo como a Igreja recebe a 

imprensa e se serve dela. Persistiria no confronto da instituição 

eclesial com os meios eletrônicos de comunicação. Naturalmente, 

acompanhando as mutações históricas que determinaram a 

transformação na estrutura organizacional, tanto da Igreja quanto da 

sociedade. (MELO, 2005, p.25) 

 

Cruzando a história comunicacional da Igreja Católica, em uma interface com a história 

social ou da história das relações entre a Igreja e a comunicação, Melo (2005) identifica 

quatro fases: censura e repressão, aceitação desconfiada, aggiornamento e de avaliação 

crítica. 

De Inocêncio VIII até o século XIX o comportamento da Igreja frente à comunicação 

esteve voltado ao exercício da censura e da repressão. Ou seja, no intervalo de 400 anos, a 

hierarquia católica se posicionará como intermediária entre a disseminação social do saber, 

não aquele direcionado exclusivamente à Teologia. Foi um período em que compreende a 

Inquisição, como organismo que estaria no controle rígido de censura dos processos de 

reprodução da palavra que era escrita. Puntel (2015) destaca nesse período o primeiro 

documento da Igreja sobre a imprensa, chamado Inter Multiplices. Segundo a pesquisadora, a 

constituição emanada por Inocêncio VIII buscava ―argumentos calcados na divisão 

maniqueísta entre o bem e o mal, característica da filosofia medieval. O ―bem‖ era tudo o que 

como tal definisse como autoridade‖ (PUNTEL, 2015, p.20). Nesse sentido, o conteúdo das 

normas, colocadas em vigor pelo Papa, inseria os editores sob a oficialidade de um sistema, 

sublinhando o domínio eclesiástico sobre a cultura que poderia ser ameaçado pela ação da 

nova tecnologia da época, que era a imprensa. 

Com uma mutação profunda frente à primeira fase, o período de aceitação desconfiada, 

com o surgimento de novos meios de comunicação, está entre os pontificados de Leão X e 

João XXIII, culminando com a convocação do Concílio Vaticano II. Neste intervalo de 

tempo, percebe-se uma Igreja que exerce controle sobre a imprensa, ao mesmo tempo em que 

vigia o cinema e o rádio, instrumentos que surgiram no período. Contudo, um novo panorama 

mundial, com a transformação da sociedade é que a instituição eclesial é incitada a adaptar-se 

às novas realidades. Portanto, mesmo desconfiando dos meios eletrônicos, a Igreja começa a 

usá-los para difundir sua mensagem, ao mesmo passo que, mesmo que de maneira não tão 

veloz, modifica sua postura em relação à imprensa.  

 É após o Concílio Vaticano II, convocado por João XXIII e concluído por Paulo VI, 

fase correspondente à velocidade das transformações tecnológicas e sociais, que a Igreja 

busca se relacionar com as exigências do mundo contemporâneo. Pode-se chamar da fase do 

aggiornamento, traduzida como a atualização da estrutura eclesial presente nos anseios e 
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documentos do Concílio Vaticano II. Porém, mesmo com o desejo de adaptação, a hierarquia 

eclesial ainda é imbuída por um ―deslumbramento ingênuo‖, conforme menciona Melo 

(2005). 

Significa uma brusca mudança de rota, um desvio acentuado em 

relação ao comportamento anterior. Durante anos a fio a Igreja 

recusou a comunicação na sua dimensão intrínseca (dialogicidade, 

universalidade); de repente, ela assume a postura de que é preciso 

evangelizar, multiplicar a palavra do Evangelho, utilizando os 

modernos meios de comunicação. E proclama que o rádio e sobretudo 

a televisão podem ter um grande papel no trabalho pastoral. Admite 

que a tecnologia da reprodução eletrônica tem condições de ampliar a 

penetração da mensagem eclesial, expandir o seu trabalho piedoso 

(MELO, 2005, p.26). 

 

A quarta fase vem para superar a fase do ―deslumbramento ingênuo‖, ou seja, na crença 

em que a tecnologia poderia resolver todos os problemas da ação evangelizadora. É o período 

de adotar uma postura de avaliação crítica e de repensar as questões acerca da comunicação. 

Para Puntel (2015, p.47) é o momento em que há ―[...] forte insistência para que a 

―evangelização‖ leve em conta a cultura, a preparação e a formação à comunicação, para 

poder desenvolver o diálogo, respeitando as novas percepções da fé‖. Por outro lado, Melo 

(2005) diz que é nesse período que a Igreja volta à sua essência primitiva, passando ao 

incentivo, patrocínio e acompanhamento das experiências de comunicação do povo reunido 

em novas comunidades. 

Com as transformações das relações, percebe-se uma nova fase, mesmo que não 

contemplada por Melo, mas a de uma nova cultura, a midiática. É um novo olhar eclesial para 

o momento de atualização de sua estrutura comunicacional, principalmente no que tange à 

cultura digital e a propagação da fé. 

Dessa maneira, os documentos do Magistério sobre a comunicação social, no decorrer 

do tempo, refletirão em argumentos que se enraízam e necessitam ser entendidos no seu 

contexto histórico e social. Sobretudo, temáticas que poderiam ser fundamentais nas décadas 

entre 30 e 50, hoje podem não ser relevantes, enquanto aspectos talvez ignorados nos 

documentos sobre os meios estejam, ainda, em seu pleno contexto de atualidade.  

Por seu caráter universal, a mensagem da Igreja perpassa os aspectos da vida humana e 

da sociedade, portanto se encontram referências à comunicação em outros documentos 

relativos a aspectos da vida eclesial, como liturgia, ecumenismo, diálogo inter-religioso, 

cultura, catequese. Contudo, este capítulo proporá uma ênfase nos principais assuntos de 

interesse do Magistério sem, entretanto, fazer um resumo de todos os assuntos que os 

documentos explicar acerca da comunicação, mas destacar, amparados por estudiosos da área, 

pontos principais que favoreçam a compreensão da comunicação e sua relação com a Igreja 
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Católica. 

 

2.3 Documentos sobre os meios de comunicação em geral 

Considerado fundamental para a compreensão eclesial sobre a comunicação, este 

primeiro grupo de documentos propõe importantes declarações da Igreja sobre os meios. 

Dessa maneira, apresenta-se, segundo esta descrição, obras como as Encíclicas Vigilanti Cura 

(1936) e Miranda prorsus (1957), o Decreto Conciliar Inter Mirifica (1963) e as Instruções 

Pastorais Communio et Progressio (1971) e Aetatis novae (1992), além da Carta Apostólica O 

rápido desenvolvimento (2005), mesmo que em menor escala de relevância frente aos outros 

documentos que serão descritos. 

 

2.3.1 Vigilanti Cura 

 No documento pontifício Vigilanti Cura, assinado por Pio XI, em 1936, embora seja 

dirigido à arte como um todo, o Papa centraliza sua mensagem sobre o mundo do cinema. 

Para a Santa Sé, com o avanço da arte cinematográfica, foi observado um crescimento, de 

modo gradual, à corrupção moral dos filmes e, partindo do serviço da ―Legião da Decência‖, 

criada nos Estados Unidos, para reprimir o abuso das reproduções cinematográficas. Desse 

modo, Pio XI, a partir de sua mensagem, adverte os bispos de todo o mundo para que 

reagissem frente às consequências negativas que a comunicação de massa poderia gerar. 

1. Acompanhamos com vigilante solicitude, como exige o nosso 

ministério apostólico, cada obra dos venerandos antístites e de todo o 

povo cristão; por isto nos foi sumamente consoladora a notícia de ter 

já sazonado frutos salutares e porfiar ainda mais ricas vantagens 

aquela providente iniciativa, que fundastes há mais de dois anos e cuja 

realização confiastes de modo especial à "Legião da Decência", com o 

fito de, qual santa cruzada, reprimir os abusos das representações 

cinematográficas. 

2. Isso nos oferece o ensejo, há tanto tempo almejado, de externar 

mais amplamente Nosso parecer sobre este assunto, relacionado tão de 

perto com a vida moral e religiosa de todo o povo cristão. Antes de 

tudo nos congratulamos convosco por ter esta Legião, guiada e 

instruída por vós e apoiada pela valiosa cooperação dos fiéis, já 

prestado, neste setor do apostolado, tão relevantes serviços; alegria 

tanto mais intensa quanto, angustiados, registrávamos que a arte e 

indústria do cinema chegaram, por assim dizer, "em grandes passos 

fora do caminho", ao ponto de mostrar a todos, em imagens 

luminosas, os vícios, crimes e delitos. (PIO XI, 1936) 

 

 Vigilanti Cura propõe medidas específicas, dirigidas aos bispos e fiéis, para que 

houvesse uma classificação, segundo aspectos morais, dos filmes ou que fossem criadas 

oficinas nacionais que atuassem de maneira a realizar uma crítica cinematográfica, de forma 
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também a criar uma rede de cooperação internacional para coibir princípios que atentassem à 

moral católica.  

Por outro lado, La Porte (2012) destaca que, além do tom de denúncia, a Carta 

Encíclica, de maneira cautelosa, apresenta uma dupla visão positiva do cinema. 

[...] a primeira, de maneira geral, definia as artes, as ciências, a técnica 

humana e a indústria como ―verdadeiros dons de Deus‖; a segunda 

reconhecia que ―os filmes bons são capazes de exercer uma profunda 

influência moral sobre aqueles os veem. Além de conseguir recreação, 

são capazes de despertar os nobres ideais de vida, de comunicar 

conceitos valiosos, de transmitir um melhor conhecimento da história 

e das belezas da pátria e de outros países, de apresentar a verdade e a 

virtude em formas atrativas, de criar ou ao menos favorecer o 

entendimento entre as nações, classes sociais e raças, de defender a 

causa da justiça, de dar nova vida às reclamações da virtude e de 

contribuir positivamente para a gênese de uma ordem social justa no 

mundo‖ (LA PORTE, 2012, p. 15). 

 

 Pio XI encerra sua mensagem exortando os bispos a exercitarem a responsabilidade da 

vigilância sobre o cinema, no sentido de proteção da moralidade, ao mesmo tempo em que 

reconhece que com esse gesto de proximidade ―contribuirão para o grande progresso desta 

grande potência internacional, que é o cinema, com a elevada intenção de promover o melhor 

ideal e as regras de uma vida mais santa‖. 

 

2.3.2 Miranda prorsus 

Após a publicação de Vigilanti Cura, a Igreja ainda se viu em dificuldades importantes 

no tange ao reconhecimento dos valores positivos dos novos veículos de comunicação. 

Sobretudo, ainda permanecia o pensamento hierárquico sobre a proteção da moralidade. 

Contudo, Pio II representará um exemplo de abertura para a utilização dos instrumentos 

de comunicação social por parte da igreja, principalmente porque há uma atenção aos 

desenvolvimentos tecnológicos e à potencialidade dos meios. Dessa forma, o Papa lança mão 

de utilizar dos meios de comunicação para se aproximar ao mundo, utilizando, inclusive, o 

cinema e fazendo entrar a televisão no Vaticano. Destaca-se que Pio XII será um dos 

primeiros pontífices que se conscientizará sobre o impacto da imagem e saberá destacar esses 

instrumentos, pondo-os a serviço da evangelização. 

De acordo com Puntel (2015, p.29), ―sem dúvida, a abertura lenta, mas progressiva do 

pensamento da Igreja sobre a comunicação avançou com Pio XII, que, encontrando-se em 

meio a uma época pós-guerra, assistia ao florescer ou ao desenvolvimento de muitas técnicas 

de comunicação‖. 

Assim sendo, em 1957, ele publica a Carta Encíclica Miranda prorsus sobre a 



21 

 

cinematografia, o rádio e a televisão. O documento apresenta um olhar mais positivo em 

relação aos textos anteriores, ao mesmo tempo em que enxerga os meios como dons de Deus e 

possibilidade divina dada ao ser humano na obra criadora, principalmente como veículos que 

poderiam ser utilizados para a propagação do Evangelho. Mesmo com um olhar mais positivo, 

a encíclica resumiu os princípios que foram propostos na Vigilanti Cura, também os 

aplicando aos meios eletrônicos da época: cinema, o rádio e a televisão. 

 

No documento se valorizava o grande potencial dos meios e lhes 

recordava suas responsabilidades. Seu principal objetivo, escreve o 

Papa, deve ser ―servir à verdade e ao bem‖. Por outro lado, o Papa 

recordava às autoridades públicas seu dever de tutelar a moral pública 

e interpelava os fiéis que, conhecendo o ―inestimável dom da 

Redenção‖, desdobrem ―todo esforço para que a Igreja possa valer-se 

das invenções técnicas e usá-las para a santificação das almas‖ (LA 

PORTE, 2012, p.15, trad. nossa) 

 

A partir do papado de Pio XII observa-se um olhar mais acurado nas reflexões do 

Vaticano, principalmente nas relações sociais democráticas, em se tratando do papel da 

informação na construção da opinião pública. É uma nova fase inaugurada de encorajamento, 

e que abre uma nova via a um momento em que os meios serão preparados para se 

transformarem em veículos de conteúdo evangelizador. Miranda prorsus contribuirá, de 

forma profunda, para o despertar de João XXIII sobre a razão de se colocar o tema da 

comunicação com um dos assuntos do Concílio Vaticano II (PUNTEL, 2015, p.29). 

 

2.3.3 Inter Mirifica 

Para assumir sua missão de evangelização, havia a necessidade de a Igreja voltar a 

dialogar com a sociedade. Esta forma dialógica estava rompida há tempo, portanto 

necessitava de um aggiornamento, ou seja, de uma atualização. Dessa forma, terminado o 

papado de Pio XII e sendo eleito em seu lugar o Papa João XXIII, que convocaria um 

Concílio, chamado Vaticano II, e que buscou reflexões sobre a missionariedade eclesial frente 

a novos parâmetros pastorais. 

O Concílio, convocado por João XXIII em 1961, terminou em 1965 sob o pontificado 

de Paulo VI, segundo Puntel (2015) buscou mexer em estruturas relacionadas à mentalidade, 

com novos olhares, leituras, paradigmas e narrativas voltadas à evangelização. A Igreja vive 

um momento de esperança do Concílio, sob o fundo da Guerra Fria, ao mesmo tempo em que 

Luther King, nos Estados Unidos, trava uma luta pacífica pelos direitos civis e Mao Tsé-Tung 

lança a revolução cultural China. É um período em que nas famílias se difunde o uso da 

televisão, que surgem grupos pop, como Beatles e Rolling Stones e uma mudança veloz do 
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desenvolvimento tecnológico novas oportunidades ao ser humano. Neste cenário, entre os 

mais de dezesseis documentos elaborados pela Assembleia Conciliar se encontra o Decreto 

Inter Mirifica, datado de 1963, sobre a comunicação. 

O documento, dividido em dois capítulos, o primeiro tratando do uso correto dos meios 

de comunicação e o outro centrando o apostolado a partir dos meios, se transforma em ponto 

de referência de todas as mensagens posteriores sobre os meios e a comunicação social, assim 

como ponte de reflexão da Igreja sobre os a atuação dos meios. Nesse sentido, foi a primeira 

vez que o conceito de meios de comunicação, em alusão aos mass media, era utilizado em um 

documento eclesial, em substituição às expressões que se dirigiam apenas a um meio 

concreto, como a imprensa, o cinema, o rádio ou a televisão (LA PORTE, 2012, p.16). De 

acordo com Puntel (2015, p.41), a expressão ―comunicação social‖ foi utilizada aos invés de 

mass media ou mass communication pelos termos apresentarem ambiguidade e sugerirem a 

massificação. 

A Igreja quis assumir assim uma visão mais otimista da comunicação 

ante as ―questões sociais‖. Em outras palavras, quis não apenas 

abarcar o fator técnico, mas também o aspecto humano e relacional, 

isto é, o agente que opera as técnicas (e os que recebem), além da 

consideração dos instrumentos de comunicação (PUNTEL, 2015, 

p.41) 

 

Foi em meios aos debates teológicos do Concílio Vaticano II, sobretudo no que tange à 

missão da Igreja no mundo e a teologia dos leigos, que o Magistério foi influenciado a ter 

uma visão sobre os meios de comunicação. O decreto colocava em primeiro plano a missão 

eclesial de propagar o Evangelho para a salvação do ser humano, fato último que seria 

alcançado também com a ajuda da comunicação. 

A Igreja Católica, tendo sido constituída por Cristo Nosso Senhor, a 

fim de levar a salvação a todos os homens e, por isso, impelida pela 

necessidade de evangelizar, considera como sua obrigação pregar a 

mensagem de salvação, também com o recurso dos instrumentos de 

comunicação social, e ensinar aos homens seu correto uso. Portanto, 

pertence à Igreja o direito natural de empregar e possuir toda sorte 

desses instrumentos, enquanto necessários e úteis à educação cristã e a 

toda a sua obra de salvação das almas (INTER MIRIFICA 3). 

 

Sobre o papel dos leigos, o documento afirma que cabe a eles dinamizarem, com 

espírito cristão e humano, os meios, para que suas finalidades respondam às expectativas da 

sociedade e do plano divino. Destaca-se que, em um resgate aos documentos passados, Inter 

Mirifica também acentua a questão moral em seus critérios gerais. No documento é possível 

perceber que o uso dos meios, pelo público e pelos profissionais, irá requerer e viver em 

conformidade com os princípios morais da dignidade do ser humano. Segundo La Porte 

(2012, p.16, trad. nossa), o critério moral ―[...] está na base de todos os demais princípios 
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morais sobre a comunicação e pode encontrar-se em quase todos os documentos sucessivos da 

Igreja relativos aos meios‖. 

Entre as propostas suscitadas pelo decreto estava o incentivo para que existissem 

estruturas nacionais da Igreja que cuidassem de assuntos relacionados à imprensa, ao cinema, 

ao rádio e à televisão, com o objetivo de despertar nos fieis a consciência da utilização dos 

meios e, também, fomentar e organizar o que os católicos produzissem nesse campo, sempre 

ligados à instituição eclesial. No documento também aparece a institucionalização da Jornada 

Mundial para as Comunicações Sociais que, desde 1967, é acompanhada por uma mensagem 

dos Papas, com temas ligados à comunicação, por ocasião desta celebração. 

Segundo Puntel (2015), Inter Mirifica foi um divisou de águas em relação à mídia, já 

que foi a primeira vez que um concílio ecumênico trouxe essa temática entre suas discussões, 

dando independência e ênfase à comunicação dentro da Igreja. Ao mesmo tempo, avançou o 

tema em relação aos documentos anteriores, no que tange o direito à informação dado à 

sociedade, à escolha livre, ao invés da censura ou proibição. Reconhece que a opinião pública 

e sua formação é um dever de todos, além de assumir que os instrumentos de comunicação 

assumem papel indispensável na ação pastoral. Entretanto, mesmo que o decreto desenvolveu 

o direito à Igreja de possuir meios de comunicação, não fez nenhuma alusão à livre iniciativa 

e responsabilidade dos cristãos para propagar e promover os valores evangélicos, a partir de 

meios que não eram oficiais da Igreja Católica. 

Além do Decreto Inter Mirifica, o Concílio Vaticano II produziu importantes 

documentos, aos quais em certo modo tratam sobre a comunicação. Destaca-se, a Constituição 

Pastoral Gaudiun et Spes, que se debruçou sobre o papel da Igreja no mundo atual, 

recordando as oportunidades para que acontecesse a educação dos jovens, que seria derivada 

pela crescente difusão dos livros e dos novos meios de comunicação, cultural e social. O 

documento também mostrou um passo adiante na compreensão da autonomia, como conceito 

aberto para a relação de novas perspectivas entre a Igreja Católica e o mundo da 

comunicação. 

Além disso, os padres conciliares produziram os Decretos Ad gentes e Apostolican 

actuositaten, que refletiram, respectivamente, à atividade missionária eclesial e ao apostolado 

dos leigos. De outro lado, o papel do episcopado e o uso que os bispos poderiam fazer dos 

meios foi abordado no Decreto Christus Dominus. 

 

2.3.4 Communio et Progressio 

Mesmo que a Inter Mirifica tenha apresentado a importância dos meios para a ação 
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pastoral, o documento deixou um legado para que essa temática fosse aprofundada em outro, 

posterior. A cargo do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, a Instrução Pastoral 

Communio et Progressio foi promulgada em 1971, sob o pontificado de Paulo VI. Nasce na 

sequência do Movimento Estudantil de Maio, que aconteceu na França, em 1968, e se 

difundiu pelo mundo. Nos Estados Unidos ocorre a primeira conexão de quatro nós da 

ArpaNet, a semente pela qual a internet se desenvolverá, enquanto o símbolo ―@‖ é utilizado 

para os endereços do então novo correio eletrônico. Na América Latina nascem as primeiras 

rádios educativas e nas Filipinas se desenvolve a Radio Veritas Manila, uma emissora católica 

não-comercial. 

A instrução caracteriza-se, antes de tudo, pela abertura que marcou os 

documentos do concílio e a evolução das mentalidades dos anos 

seguintes. É relevante por seu tom e pelo desenvolvimento dos 

caminhos segundo os quais a ação pastoral deve utilizar os meios de 

comunicação: a esperança e o otimismo são dominantes e o caráter 

moralizador e dogmático desaparece. O texto retorna às grandes 

convicções do Inter Mirifica em relação à mídia, completando-se e 

apresentando-se de uma forma mais coerente e compreensível. Uma 

segunda característica do documento é o fato de que ausculta a 

sociedade contemporânea, levantando questões sobre a presença das 

tecnologias da comunicação no mundo circundante[...] (PUNTEL, 

2015, p.70). 

 

Outro ponto de destaque é que a Instrução colocou ênfase na comunicação como ponte 

para a comunhão e o progresso da convivência do ser humano, que, por sua vez, estaria de 

acordo com o projeto divino de salvação do homem. Ao mesmo tempo, o documento retoma a 

temática da moral ao convocar os diversos grupos sociais, como comunicadores, público, 

autoridades civis e religiosas, além de educadores, na tentativa de barrar o declínio da 

moralidade.  

Por sua vez, aproveitando a reflexão sobre a mídia, Communio et Progressio observa a 

importância dos meios de comunicação possuírem um caráter educativo, cultural e de 

entretenimento. Contudo, conforme observado por La Porte (2012), o documento evidencia 

uma ausência de análise acadêmica e científica da ciência da comunicação, por parte da Igreja 

Católica, embora apresentasse, indistintamente, ―elementos da área comunicativa, como 

objetivos, atividades ou propostas práticas, sem propor uma hierarquia entre elas‖. (LA 

PORTE, 2012, p.18, trad. nossa). 

 

2.3.5 Aetatis Novae 

Entre 1971 e 1992, a aceleração tecnológica e comunicativa teve um grande avanço. Já 

em 1972, foi criada a telefonia móvel e em 1981 foi fundada a primeira emissora de televisão 
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católica dos Estados Unidos, a EWTN. Em 1983 foram aceitos o Protocolo de Controle e 

Transmissão e Protocolo de Internet (TCP/IP) como padrão para a troca de rede, enquanto 

João Paulo II instituía, no mesmo ano, o Centro Televisivo Vaticano. Nesse tempo, também 

nascem muitas congregações religiosas que se ocupam da comunicação, enquanto o mundo, 

em 1989, vê a queda do Muro de Berlin, cuja simbologia transformará as relações sócio-

políticas e econômicas no mundo.  

Contudo, da década de 70 até início nos anos 1990, a ―Igreja praticamente silenciou em 

termos de documentos sobre a comunicação. São vinte e um anos, numa época caracterizada 

por profundas transformações no campo midiático em que assistimos à passagem da era 

analógica para a era digital‖ (PUNTEL, 2015, p.75). 

Na comemoração dos vinte anos da promulgação da Communio et Progressio, o 

Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais lança a Instrução Pastoral Aetatis Novae, 

uma reflexão sobre as consequências pastorais no tempo da crescente influência dos meios de 

comunicação. O documento reconhece, sobretudo, que a revolução comunicacional afeta a 

percepção da Igreja, de forma que cada meio influencia a mensagem da instituição, resultando 

na reflexão de tipo de mensagem o catolicismo deve transmitir e de que maneira comunicá-la. 

A instrução recorre a aspectos que estão presentes em outros documentos magisteriais, 

mas sua contribuição inovadora foi a inclusão de um anexo contendo os elementos para a 

construção de um plano pastoral de comunicação, sobretudo divididos em atividades e áreas, 

sejam genéricas ou específicas. De acordo com o documento, o plano propõe os seguintes 

elementos: 

a) uma apresentação de conjunto, feita a partir de uma consulta 

extensiva, que indique, para todos os ministérios da Igreja, métodos de 

comunicação, respondendo às questões e às condições actuais; 

b) um inventário ou uma avaliação do ambiente dos mass media 

existente no território: os diferentes tipos de público, os produtores e 

directores dos mass media públicos e comerciais, os recursos 

financeiros e técnicos, os sistemas de distribuição, os recursos 

ecuménicos e educativos, os colaboradores dos organismos católicos 

de comunicação, incluindo os das comunidades religiosas; 

c) uma proposta de estrutura dos meios de comunicação eclesiais, 

destinados a suster a evangelização, a catequese e a educação, o 

serviço social e a cooperação ecuménica; esta deverá ocupar-se tanto 

quanto possível das relações públicas, da imprensa, da rádio, da 

televisão, do cinema, das cassetes, das redes de informática, dos 

serviços reprográficos e das formas análogas de telecomunicações; 

d) uma educação para os mass media que insista, particularmente, na 

relação entre mass media e valores; 

e) uma proposta pastoral de diálogo com os profissionais dos mass 

media, que insista no desenvolvimento da sua fé e do seu crescimento 

espiritual; 

f) uma indicação das possibilidades de obter recursos e do modo de 

assegurar o financiamento desta pastoral. (AN 24) 
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O plano apresentado pela Aetatis Novae, e dirigido às Dioceses, Conferências 

Episcopais e Sínodos Patriarcais, traz uma nova reflexão e instrumentos para a definição dos 

princípios da doutrina católica sobre a comunicação, oferecendo um procedimento 

sistemático, com uma hierarquia interna, para apresentar princípios relevantes que devem 

estar presentes no planejamento, assim como nas atividades e instrumentos que podem ser 

modificados de acordo com a época e as circunstâncias. 

 O documento é finalizado com uma exortação para o exercício profético, que engloba 

processos de estudo, avaliações e boa utilização, como peças fundamentais dos processos 

tecnológicos e comunicacionais. 

 

2.3.6 O rápido desenvolvimento 

 

 A Carta Apostólica O rápido desenvolvimento foi publicada por João Paulo II em 

janeiro de 2005, quatro meses antes de seu falecimento. Para Puntel (2015), o documento 

pode ser considerado como ―o último legado à humanidade‖ de um Papa que soube utilizar os 

meios de comunicação e promove-los. Sobretudo, é um resumo de seu pontificado, de espírito 

positivo e audaz, em relação à mídia. 

 Não esquecendo os perigos e desafios do desenvolvimento acelerado das tecnologias, 

o pontífice destaca, no tocante ao campo religioso e numa retomada dos documentos 

anteriores, que o mundo da comunicação também necessita da redenção de Cristo. Nesse 

sentido, o Papa que mais viajou na história da Igreja, mostra a importância que os meios 

possuem para favorecer a criação de novos horizontes culturais, de valores e para levar a uma 

mudança de mentalidade no que diz respeito à renovação da ação pastoral da Igreja. Para isso, 

ele aposta na catequese e na formação das novas gerações, a partir da linguagem e da cultura 

contemporânea. 

 Na carta, João Paulo II enumera três pistas de ação em relação aos meios, sendo 

formação, participação e diálogo. A formação está relacionada para que os meios de 

comunicação sejam conhecidos e utilizados de maneira apropriada e consciente, estando a 

serviço das pessoas, assim evitando a instrumentalização. Já a participação está relacionada ao 

acesso do ser humano aos meios, garantindo uma maior participação na sua gestão. Por fim, o 

diálogo deve ser nutrido, de tal maneira que os meios possam ser portadores de 

conhecimentos recíprocos, promovendo a solidariedade e a paz entre os povos. 

 Puntel (2015) ressalta um convite feito na Carta Apostólica sugerindo a criação de 

grupos de estudo, seminários e atividades que aliem Teologia e a Pastoral da Comunicação, 
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levando em conta ―o estudo da cultura da comunicação e a necessidade de uma deontologia, 

no campo da mídia‖. A Igreja, em primeiro lugar, deve promover o debate sobre tais assuntos 

(PUNTEL, 2015, p.80). 

2.4 Documentos sobre a ética nos meios de comunicação 

 

Conforme observado nos documentos anteriores, a busca pelo princípio da moralidade 

sempre foi uma toante nas mensagens do Magistério da Igreja Católica sobre a comunicação. 

Sobretudo, conforme aponta La Porte (2012), podem ser encontrados princípios éticos e 

propostas que estejam ligadas à Doutrina Social da Igreja. 

Sobre os meios de comunicação, o Vaticano apresentou depois da década de 90, 

especialmente três apontamentos sobre a ética nos meios: Ética na Publicidade, Ética nas 

Comunicações Sociais e Ética na Internet. Em sua totalidade mostram a importância que 

deriva da autoridade moral da Igreja e refletem sobre como a comunicação pode conservar e 

promover a dignidade humana. Escritos sob a tutela do Pontifício Conselho para as 

Comunicações Sociais, a ênfase dada é que os meios de comunicação devem ser instrumentos, 

sobretudo devem estar a serviço do ser humano e do bem comum.  

Em Ética na Publicidade, são apresentadas as vantagens da área, mas também os danos 

que são causados por ela. Dessa forma, o documento traz à tona os principais valores morais e 

éticos, como o respeito e a verdade, como ponto de observância para a promoção da 

responsabilidade social e para a dignidade humana. Para isso, lança um apelo para a aceitação 

de códigos deontológicos e a vigilância das autoridades públicas, com a finalidade de coibir 

abusos e danos causados pela publicidade. 

Já em Ética nas Comunicações Sociais, divulgado no ano 2000, o Pontifício Conselho, 

com autorização pontifícia reforça a questão relativa ao serviço que os meios devem suster 

que é a de tutelar o ser humano, acima de tudo ajudando na construção de uma comunidade 

que esteja pautada na solidariedade, justiça e amor. 

Ética na Internet surge em 2002 e reafirma a questão da centralidade do ser humano 

quando se faz uma avaliação ética da Internet. Assim sendo, o texto destaca a solidariedade 

como ponte e construção de relações, tendo em conta a globalidade da Internet e o serviço que 

a mesma deve prestar ao bem comum. Destaca questões relacionadas sobre a privacidade, 

segurança, confidencialidade dos dados, direito e a lei de propriedade intelectual, a 

pornografia e sites que estejam caracterizados por rumores e difamações disfarçados de 

notícias. Sobre esses assuntos, o documento conclama os grupos sociais a contribuir com a 

melhora ética na Internet. 
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Uma das principais preocupações do Magistério da Igreja é que o conjunto de valores 

culturais, com destaque para aqueles que auxiliam a pensar sobre as relações sociais, família, 

religião e condição humana, a partir do poder da globalização e das novas tecnologias de 

informação e Internet, talvez, por sua novidade e fascínio, podem questionar e destruir as 

culturas tradicionais. Nesse sentido, o Vaticano coloca um ponto que retorna aos pontos dos 

documentos anteriores que sublinha a importância dos meios, desde que não afete a 

moralidade e que não destrua conceitos religiosos sobre as relações sociais, estabelecidos no 

decorrer da história. 

2.5 Documentos referentes a outros aspectos específicos dos meios de comunicação 

 

No que concerne aos documentos contemporâneos sobre a relação entre os meios de 

comunicação e Igreja, além da temática sobre a ética pode-se encontrar outros assuntos que 

participem do contexto histórico e social. Nesse sentido, as Mensagens do Santo Padre para a 

Jornada Mundial das Comunicações Sociais, as Orientações sobre a formação dos futuros 

sacerdotes para o uso dos instrumentos de comunicação e a Instrução sobre alguns aspectos 

relativos ao uso dos instrumentos de comunicação social na promoção da doutrina da fé 

auxiliam na reflexão sobre a temática da mídia não só no território religioso, mas social. 

2.5.1 Jornadas Mundiais para as Comunicações Sociais 

 

Fruto do Concílio Vaticano II e presente no Documento Conciliar InterMirifica, as 

mensagens anuais dos Papa para as Jornadas Mundiais para as Comunicações Sociais foram 

publicadas, ininterruptamente, desde 1967 até os dias de hoje. Elas tratam, sobretudo, de um 

olhar sobre o panorama sobre o interesse e abordagens da hierarquia católica em relação à 

mídia, que se referem a variados assuntos (LA PORTE, 2012, p.22). 

De 1967 a 1978, Paulo VI tratou de assuntos relativos à responsabilidade dos cristãos na 

esfera midiática, ao progresso da humanidade apoiado pelos meios, à supremacia da 

moralidade e à missão dos instrumentos de comunicação na proclamação da mensagem cristã. 

Segundo La Porte, ―Paulo VI defendeu também o direito da Igreja em ter uma imagem 

pública apropriada e possuir seus próprios meios de comunicação, com a finalidade de 

promover sua mensagem‖. 

Em um dos pontificados mais longos da história, João Paulo II foi, até então o Papa que 

mais publicou mensagens. Sobretudo, assuntos como a promoção da justiça, tutela da 

dignidade da família e dos idosos, a defesa da infância e a cooperação dos meios para o 

progresso da humanidade deram o tom aos 27 anos de papado de Karol Wojtyla. Além dessas 
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temáticas, o pontífice colocou maior atenção ao desenvolvimento da comunicação no campo 

tecnológico. No campo da promoção cristã e da juventude, salientou que a época tecnotrônica 

seria um período de revolução não só nas mudanças das técnicas de comunicação, mas 

afetaria o contexto cultural social e espiritual do ser humano. Em 2002, pela primeira vez, 

João Paulo II publicaria uma mensagem sobre a Internet, como novo lugar público para a 

proclamação do Evangelho. 

Bento XVI, que governou a Igreja de 2005 a 2013, propôs oito mensagens que 

refletiram sobre os meios como rede que facilitava a cooperação e a comunhão, 

responsabilidade na educação das crianças e a busca pela verdade. Além disso, nos últimos 

anos de seu pontificado, se dedicou à temática da internet, sobre a era digital, as redes sociais 

e às novas mídias. 

Papa Francisco, atualmente reinante, buscou refletir, em cinco anos no papado, os meios 

como promotores de uma cultura do encontro, temáticas sobre a comunicação da família, da 

misericórdia e da esperança. Em 2018, o tema abordado, em consonância com a discussão 

mundial, foi versada sobre fake news e jornalismo de paz. 

 

2.5.2 Orientações sobre a formação dos futuros sacerdotes para o uso dos instrumentos de 

comunicação 

 

O conjunto de orientações, dirigidas às conferências episcopais, bispos, superiores e 

professores de seminário, foi proposta pela Congregação para a Educação Católica, no sentido 

realizar algo para impedir o atraso na formação dos seminaristas, em temas relacionados à 

comunicação. 

Segundo La Porte (2012), o documento estava dividido em três níveis na formação 

comunicacional dos futuros padres. 

[...] o primeiro, um nível básico, para o correto uso pessoal dos meios; 

o segundo, um nível pastoral para preparar os candidatos a formar os 

outros no uso adequado dos meios; e, em terceiro lugar, um nível 

especializado para aqueles que já haviam trabalhado nos meios ou que 

trabalhariam no futuro. Em referência ao nível básico, o texto dizia 

que ―atender ao aspecto técnico específico de cada um dos 

instrumentos‖ é ―necessário para a indispensável correta leitura e 

compreensão objetiva de suas comunicações‖. Porém, especificava 

que o fim principal deste nível de formação básica não era o 

desenvolvimento de uma preparação técnica, mas dar aos estudantes 

―uma segura formação doutrinal e ascética‖ (LA PORTE, 2012, p.24). 

 

O documento ainda incluía um curso sobre a comunicação, como método de 

aperfeiçoamento na formação daqueles que tinham intenção de entrar para o seminário. Esse 

curso refletia sobre a natureza interdisciplinar da comunicação e, de certa forma, reagrupava 
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as matérias em quatro grupos, conforme diz o autor, em comunicação humana, meios e 

instrumentos de comunicação e Igreja, pastoral dos meios em geral e pastoral dos meios 

considerados singularmente. 

 

2.5.3 Instrução sobre alguns aspectos relativos ao uso dos instrumentos de comunicação 

social na promoção da doutrina da fé 
 

Escrito pela Congregação para a Doutrina da Fé, organiza, de maneira orgânica, a 

legislação eclesial para que aconteça uma supervisão, por parte dos bispos, dos meios de 

comunicação e sobre a publicação de livros. Mesmo emitido em 1992, o documento 

demonstra a mesma questão repressora dos primeiros documentos contemporâneos, 

recorrendo ao Código de Direito Canônico.  

A instrução propõe ajudar os membros do clero, sobretudo o episcopado, ao mesmo 

tempo em que evoca aos cristãos, de modo geral, para que cuidem com responsabilidade e 

olhar criterioso no campo editorial. 

Cabe, neste item, recorrer ao Código de Direito Canônico e o Código de Direito 

Canônico para as Igrejas Orientais, promulgados em 1983 e 1990, respectivamente, que inclui 

uma seção sobre os meios de comunicação e os livros. Como legislação da Igreja, os códigos 

defendem o direito eclesial de utilizar os meios para a divulgação do Evangelho, além de 

recordar aos fiéis, sejam leigos, sacerdotes ou religiosos, sobre suas responsabilidades frente 

aos meios. Sobretudo, destaca que as autoridades eclesiásticas deverão zelar pela fé e moral 

na mídia, além da promoção da educação e utilização dos meios aos católicos. 

2.6 Outros documentos dos Papa e do Pontifício Conselho para as Comunicações 

Sociais 

 

Além dos principais documentos que estão descritos neste capítulo e que tratam de 

maneira mais profunda sobre as questões comunicacionais, no decorrer da segunda metade do 

século XX e as primeiras décadas do século XXI, o Vaticano mencionou a importância dos 

meios de comunicação em outras publicações. 

Paulo VI, em sus primeira Encíclica, a Ecclesian suan, abordou a temática da mediação 

dialógica da Igreja com o mundo, tendo como sujeito a verdade. E é essa verdade que deverá 

ser levada pelos meios de comunicação, com a finalidade de levar consequências que sejam 

positivas às nações e à instituição eclesial. Pouco tempo depois, na Exortação Apostólica 

Evangelii Nuntiandi, o Papa se dirigiu diretamente aos meios, em meio a uma mensagem 

sobre a evangelização do mundo moderno. Nesse sentido, Paulo VI destaca que os meios de 
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comunicação se tornam o ―novo púlpito‖ e que as mensagens poderiam chegar às ―massas‖. 

Para o pontífice, o século estava influenciado pelos meios e que eles, sendo colocados a 

serviço do Evangelho, conseguem estender o alcance da escuta da Palavra de Deus, fazendo 

com que a Boa Nova atinja muitas pessoas. 

Por sua vez, João Paulo II, pelo seu logo período à frente do comando da Igreja, dedicou 

grande parte de seu pontificado para uma maior atenção à mídia. Nos documentos, cujas 

temáticas não são centradas na comunicação, o Papa refletiu sobre o papel da comunicação 

em assuntos como a catequese, na Exortação Apostólica Catechesi tradendae; o papel das 

famílias cristãs nos tempos modernos, pela Exortação Apostólica Familiaris Consortio; a 

vocação e missão dos fiéis no mundo na Exortação Apostólica Christifidelis laici; o envio 

permente de missionários da Igreja na Carta Encíclica Redemptoris missio; na Exortação 

Apostólica Pós-Sinodal Ecclesia in Africa, sobre os desafios da missão no continente 

africano. 

Bento XVI e Francisco, mesmo que se posicionando nas mensagens sobre a Jornada 

Mundial para as Comunicações, documentos ou encontros com membros da imprensa ou 

entrevistas, não produziram documentos específicos sobre os meios de comunicação. 

Já o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais publicou outros textos, cuja 

temática versa sobre a comunicação, como ―Pornografia e violência nos meios de 

comunicação: uma resposta pastoral‖ que conclama a sociedade para as causas e efeitos dessa 

problemática, além da vigilância a esses aspectos, propondo alternativas para que, 

comunicadores, pais e educadores fiquem atentos a conteúdos relacionados ao assunto. 

Em ―Critérios para uma cooperação ecumênica e religiosa‖ há uma abordagem sobre 

linhas que favoreçam o diálogo e colaboração entre católicos e outras denominações cristãs, a 

partir de princípios que foram estabelecidos pelo Concílio Vaticano II (LA PORTE, 2012, 

p.26). O documento ―100 anos do cinema‖ se apresenta em caráter mais prático, incluindo 

dicas de especialistas para que a área cinematográfica seja animada pelos fiéis católicos, os 

encorajando a serem espectadores críticos dos filmes. 

2.7 O Magistério da Igreja e a Internet 

 

Com a decisão de entrar para o século XXI, os eventos comemorativos aos 2000 anos 

do nascimento de Cristo e entrada para o Novo Milênio, a Igreja buscou manter o diálogo com 

uma realidade contemporânea, ao mesmo tempo em que descortinava uma nova cultura 

midiática que poderia ser colocada a serviço da evangelização. Em termos de Internet, não se 

pode deixar de mencionar que João Paulo II inaugurou o site do Vaticano em 1995, Bento 
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XVI deu propulsão ao criar uma conta @Pontifex no Twitter e uma canal de notícias no 

Facebook, além de Francisco, que manteve alguns canais, mas instituiu sua conta Franciscus 

no Instagram. 

Portanto, o discurso sobre a Igreja e sua relação com a internet também esteve na pauta 

das discussões dos três últimos pontífices dedicaram à rede e seus desdobramentos pastorais. 

  

2.7.1 Igreja e Internet 

 

Publicado pelo Pontifício Conselho para as comunicações sociais, em 2002, o 

documento Igreja e Internet reconhece a importância dos meios para a formação de uma 

identidade cultural. Embora o conteúdo da mensagem afirme que a mídia, em certas ocasiões 

é contrária à fé, os meios de comunicação servem como aporte para serem utilizados para a 

propagação do Evangelho. Igreja e Internet faz uma menção à Encíclica Redemptoris Missio, 

de João Paulo II, reconhecendo que a Igreja deve utilizar da nova cultura criada pela 

comunicação moderna.  

Segundo La Porte (2012), o texto coloca sua atenção nas implicações que a Internet dá 

para a Igreja Católica e para as religiões. 

Desde um ponto de vista religioso, Internet oferece duas vantagens 

principais: em primeiro lugar dá um acesso imediato para a 

informação religiosa mediante o acesso a bibliotecas, museus, lugares 

de culto e documentos do Magistério. Em segundo lugar, ajuda a 

superar as distâncias e os isolamentos entre as pessoas de ―boa 

vontade‖. Por último, o documento propõe usar a Internet como 

instrumento para a comunicação interna, para promover o diálogo 

entre os responsáveis da Igreja e seus membros e como instrumento 

em alguns aspectos de governo e das administrações eclesiásticas (LA 

PORTE, 2012, p.30). 

 

O documento destaca, sobretudo, a importância para que ocorra uma educação midiática dos 

fiéis, sejam eles usuários ou profissionais de comunicação. Sobre o papel da juventude, a mensagem 

aponta para que os jovens vejam a Internet não como uma realidade meramente técnica, mas que seja 

observada, também do ponto de vista de uma inserção no ciberespaço através de juízos maduros e de 

acordo com critérios moral, em vista da construção de um bem comum. Sobretudo, Igreja e Internet 

falará dos problemas que poderão ser encontrados, principalmente com os sites de conteúdo difamador 

ou com aqueles que se dizem católicos, mas não o são. De forma geral, pede para que haja uma 

distinção entre a doutrina católica e as opiniões pessoais. 

De outra forma, o documento relembra que o ciberespaço não pode substituir a 

realidade, mas ele é um complemento e não uma substituição dos elementos da fé cristã, 

sobretudo quando se fala sobre o culto litúrgico, o acesso aos sacramentos, o testemunho 

pessoal da mensagem evangélica ou a integração dentro das comunidades de fiéis. Contudo, 
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ressalta que os cristãos deverão utilizar o meio de maneira criativa, sem timidez ou medo, por 

considerar as possibilidades positivas que a Internet oferece (PUNTEL, 2015, p.99). 

Ao mesmo tempo em que oferece algumas linhas de atuação aos fiéis, La Porte (2012) 

destaca que ao documento faltaria o oferecimento de soluções aos problemas específicos do 

mundo virtual. Desde 2002, as publicações do Magistério, que dizem respeito aos meios de 

comunicação, fazem referência à Internet, contudo resumindo os princípios contidos, nas sem 

agregar novas contribuições. 

De sua parte, João Paulo II, no mesmo ano da publicação de Igreja a Internet, envia uma 

mensagem para a Jornada Mundial para as Comunicações Sociais. Nela, o Papa apresenta 

uma visão geral da Igreja sobre a comunicação, dando um enfoque especial à Internet. Nesse 

sentido, o pontífice sublinha que os católicos deverão encarar o novo meio com confiança e 

realismo, já que ele apresenta oportunidades de se evangelizar, desde que seja usado com a 

certeza de suas forças e debilidades. Por outro lado, adverte sobre os perigos que podem 

derivar, principalmente relacionado à quantidade de informação que não ensinam valores e 

que geram uma possível ausência de reflexão que causará um empobrecimento da capacidade 

do ser humano ser responsável e ter um compromisso pessoal com seus pares. 

Bento XVI não escreveu documentos específicos sobre os meios de comunicação, 

contudo, suas últimas mensagens para a Jornada Mundial para as Comunicações Sociais, 

antes de sua história renúncia, em fevereiro de 2013, se centrou na Internet e nos seus 

desdobramentos humanos e pastorais. Em ―Novas tecnologias, novas relações. Promover uma 

cultura de respeito, de diálogo, de amizade‖, de 2009, Joseph Ratzinger explica que os novos 

meios possuem um forte êxito, pois são uma ponte que supri a necessidade de amizade e 

comunicação, como peças intrínsecas na natureza humana. Nesse sentido, o pontífice convida 

a olhar a rede de maneira mais qualitativa, no sentido da qualidade das relações, do que 

quantitativa, com o objetivo de construir pontes de respeito, amizade e diálogo. Não escapa da 

mensagem papal o convite para que os ―nativos digitais‖ aproveitem as novas tecnologias 

para testemunharem sua fé e colaborarem na missão evangelizadora da Igreja. 

Por ocasião do Ano Sacerdotal, sua mensagem, ―O sacerdote e a pastoral no mundo 

digital: os novos meios a serviço da Palavra‖, foi centrada no papel dos padres ao exercer seu 

ministério. Bento XVI reconhece que o mundo digital deve ser povoado pelos sacerdotes, em 

vista a estar próximos das pessoas que se aproximam da Igreja ou que nunca ouviram falar de 

Cristo. Sobretudo, ele destaca que os ministros ordenados devem superar a visão ingênua da 

Internet, ―mas estar presente com uma consciência formada e fiel à mensagem do Evangelho‖ 

(LA PORTE, 2012, p.33). Ao finalizar o documento, o Papa pede para que os padres ocupem 
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o espaço da Internet com a finalidade de promover o encontro, encontrar as pessoas que 

buscam a verdade e Cristo.  

Nas jornadas sucessivas, ―Verdade, anúncio e autenticidade de vida na era digital‖, 

―Silêncio e Palavra, caminho de evangelização‖ e ―Redes sociais: portas de verdade e fé; 

novos espaços para a evangelização‖, o pontífice buscou mostrar as oportunidades e 

problemas que são oriundos das redes de relacionamento e que geraram os novos meios. 

Assim sendo, ele destaca a necessidade dos cristãos apresentarem sua fé de maneira reflexiva 

e coerente, frente a um panorama de relações superficiais e que empobrecem o ser humano. 

No caminho de seus predecessores, Francisco na sua primeira mensagem para a Jornada 

Mundial para as Comunicações Sociais, ―Comunicação a serviço de uma verdadeira cultura 

do encontro‖, tratará a Internet como oportunidade de encontro entre todos. 

 

2.8 Igreja e Comunicação: de uma visão instrumental a uma aproximação cultural 

Na reflexão sobre a história contemporânea da Igreja Católica e a comunicação, pode-se 

perceber que o pensamento comunicacional da instituição evoluiu à medida que sua 

compressão e relação sobre e com os meios também se tornou mais próximo. Sobretudo, este 

pensamento eclesial partir de um olhar instrumental, no início, a um estreitamento cultural e 

profundo com os aparatos comunicacionais. 

O marco histórico do Concílio Vaticano II, como divisor de águas, nos apresenta que, 

antes, o interesse da Igreja estava em uma adaptação dos meios às questões de moralidade, 

sobretudo no que tange à verdade e dignidade do ser humano. Por conta disso, é possível ver 

uma forte crítica sobre os excessos midiáticos, com um pedido para que os cristãos 

observassem uma profunda criticidade os veículos que estavam apartados da mensagem 

eclesial. Ao mesmo tempo em que a crítica surgia, havia o reconhecimento das novas 

possibilidades de difusão da mensagem evangélica, em vista da apresentação da figura de 

Cristo. 

A partir do Concílio, houve uma aproximação no sentido de uma nova maneira de 

compreender o papel de comunicação e de suas relações com a Igreja. Clamando a prudência 

e a crítica visão pré-conciliar, passou-se, gradativamente, a uma aproximação mais positiva e 

de confiança que foram expressas pelos documentos seguintes, sem, contudo, deixar de se 

manifestar as críticas sobre o uso abusivo da mídia. 

Com o desenvolvimento teológico conciliar, mesmo assim foi perceptível a visão 

católica dos meios como mero instrumentos voltados à evangelização. Essa premissa pode ser 

encarada como compreensível, já que o período pós-concílio foi caracterizado pela 
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secularização e pelas transformações causadas pela própria mídia, fazendo que a Igreja atue 

criticamente para buscar frear os efeitos negativos e a promover uma utilização, pensando no 

progresso do bem comum de todos. 

A partir da segunda metade do século XX, até os dias de hoje, os documentos eclesiais 

convergiram para uma compreensão de maneira mais aprofundada da realidade do mundo da 

comunicação. Essa compreensão pode ser percebida no documento Aetatis Novae, que 

destacou o papel e a natureza dos meios para a Igreja, além do favorecimento de uma cultura 

de aproximação entre a instituição e a mídia. Sobretudo, o documento ressalta que a utilização 

dos meios proporcionou uma nova linguagem, portanto, impelindo a Igreja para repensar sua 

missão e seus desafios pastorais. Mais que isso, o que sobressai do documento é a reflexão 

eclesial de que os meios de comunicação estão presentes na vida das pessoas, de modo que a 

Igreja deveria adaptar sua maneira de anunciar, suas atividades e cultura ao novo ambiente 

criado. Dessa forma, a mídia já não é considerada um instrumento independente, que se usa 

quando precisa, mas como agentes que são precisos envolver na tarefa evangelizadora. 

Desse modo, os meios de comunicação se transformaram em espaços adequados para o 

anúncio da Palavra de Deus, ao mesmo tempo em que a nova cultura criada também 

enriqueceria a Igreja. Por isso, a maneira de comunicar deveria ser colocada a serviço de 

programas pastorais e nas atividades do catolicismo, seja institucional ou particular de cada 

fiel. Isso destaca uma visão institucional que não se deve ficar indiferente frente à 

transformação cultural, que foi causada no mundo pela comunicação. 

Por outro lado, não se pode deixar de lado uma visão ingênua de que somente a questão 

instrumental dos meios foi superada pelos documentos. Antes, auxiliou a aproximação dos 

representes eclesiásticos na relação com a mídia. Por exemplo, não se podem esquecer os 

importantes gestos de Paulo VI, ao sair do Vaticano e visitar países como a Colômbia e Israel 

ou mesmo a criação de eventos comunicativos, como a instituição da Jornada Mundial da 

Juventude, o Encontro Mundial das Famílias, o Jubileu do Ano 2000, a morte de João Paulo 

II, a renúncia de Bento XVI e a eleição de Francisco, o primeiro Papa latino-americano. 

Se levar em consideração a extensão de tempo do pontificado de João Paulo II, se 

evocará a sua capacidade de líder espiritual e de conhecedor dos meios. Em seu pontificado, 

as mensagens sobre a mídia assumiram uma especial atenção e valorização. Com sua 

atividade pastoral, suas inúmeras viagens, canonizações, eventos de massa, foi responsável 

por dar um novo sentido ao relacionamento entre a Igreja e o mundo da comunicação. 

Evocando sua Encíclica Redemptoris Missio, se consegue observar o discurso eclesial 

de promoção dos meios. João Paulo II, ao destacar o mandato à missão, diz que o mundo das 
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comunicações unifica a humanidade criando um povo global, enquanto faz um mea culpa, 

dizendo que, talvez, no decorrer da história eclesial os meios estivessem esquecidos e 

descuidados, justamente pela utilização de outros instrumentos para a evangelização. 

Portanto, o Magistério de João Paulo II mostrou que a utilização dos meios não era 

apenas importante para a evangelização, mas a nova evangelização da contemporaneidade 

necessitaria prestar mais atenção ao mundo da comunicação. Sobretudo, o papa polonês 

mostrou uma compreensão sobre a necessidade de entender a comunicação global e sua 

influência sobre a cultura contemporânea, transformando a mídia como construtoras de pontes 

para o favorecimento do bem comum. 

Bento XVI, mesmo com sua timidez, mas com um olhar de teólogo e pastor, abordou a 

temática dos os meios de comunicação, sobretudo ao lançar um olhar de seu pontificado à 

realidade da Internet, do mundo digital e das redes sociais, principalmente ao promover a 

institucionalização da evangelização, além da proximidade pastoral, com o Twitter e o 

Facebook. Foi um período em que o catolicismo, especialmente o Vaticano, fundamentou 

mais seu pensamento sobre a Internet. Joseph Ratzinger foi o que identificou a necessidade do 

corpo eclesial pensar em uma nova cultura comunicacional, já que uma revolução digital era 

uma verdadeira iminência na comunicação. O Papa, originário da Alemanha, foi o 

responsável por aproximar a Igreja Católica ao fenômeno digital foi em 2011, quando foi 

lançado o New.va, uma aposta da Santa Sé para que se reunissem todas as notícias em uma 

única plataforma e se alcançasse uma aproximação da instituição nos assuntos socidigitais 

(c.f. Sbardelotto, 2017, p.26). O lançamento também marcou o primeiro tuíte papal, como 

marca histórica na relação entre Igreja e comunicação. 

O envio dessa mensagem, marcado pelo ineditismo e 

contemporaneidade da modalidade comunicacional, detinha um 

relevante caráter histórico entre os principais gestos comunicacionais 

da Igreja Católica ao longo da história – comparável à primeira 

imagem registrada em filme de um papa, Leão XIII, em 1896; a 

primeira transmissão da voz papal no rádio, em 1931, quando foi 

fundada a Rádio Vaticano por Pio XI; à primeira transmissão de 

imagens papais na televisão, em 1949, com Pio XII, ou ainda ao 

primeiro e-mail enviado oficialmente por um papa, João Paulo II, em 

2001. (SBARDELOTTO, 2017, p.26-27) 

 

O lançamento da plataforma de notícias impulsionou a criação de uma conta no 

Twitter para o papa Bento XVI, lançada em dezembro de 2012. Nesse momento, a mudança 

perceptível é que não é mais uma conta de um meio de comunicação do Vaticano, mas é a 

presença do próprio líder máximo dos católicos em uma rede social. Surgem então, segundo 

Sbardelotto, os primeiros ―papas-mídia‖, pois as contas @Pontifex e @Franciscus 

demonstram um papa midiatizado em uma plataforma sociodigital, em que ―a mediação 
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comunicacional Igreja-mundo não se dá mais apenas pelas mídias vaticanas pu externas à 

Santa Sé (embora estas continuem complexificando o cenário). Agora, o próprio papa passa a 

ser uma mídia-em-pessoa‖ (Sbardelotto, 2017, p.29). é uma etapa histórica em que o papado 

vai ao encontro e se faz presença nas redes. Desse modo, Bento XVI se lança em um mar 

ainda não explorado em que os seguidores, a partir de seus comentários, podem elogiar, 

criticar e dar voz aos seus anseios. Embora não seja o próprio papa a inserir sua mensagem na 

rede, apenas o texto passa pela aprovação do pontífice, as pessoas poderiam se encontrar em 

um novo espaço a partir de suas próprias culturas, fato que seria largamente aprofundado pelo 

sucessor de Joseph Ratzinger. 

Jorge Mario Bergoglio, que assumiu o nome de Francisco, utiliza a comunicação pelos 

gestos, sobretudo sabe aproveitar estrategicamente os meios para levar sua mensagem. Sua 

relação com o mundo da comunicação será abordada, especialmente, nos capítulos 

posteriores. 
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3 MÍDIA, CORPO E IMAGEM 

 
Toda comunicação humana começa na mídia primária, na qual os 

indivíduos se encontram cara a cara, corporalmente e 

imediatamente, e toda comunicação retorna para lá. Harry Pross. 

 

Este capítulo pretende apresentar as características da mídia, do corpo e da imagem e de 

suas possíveis implicações para as atividades e missão da Igreja, sobretudo no pontificado do 

Papa Francisco. Destarte, se buscará oferecer um panorama da sociedade atual, um panorama 

dos estudos sobre a Teoria da Mídia, da importância do corpo e da imagem, uma apresentação 

da midiatização como instrumento comunicacional e suas possibilidades oferecidas aos 

trabalhos evangelizador e de comunicação do catolicismo. 

 

3.1 A sociedade contemporânea e a Internet 

Podendo ser considerada uma rede de redes, já que não há a interconexão apenas de 

computadores, mas também de conjuntos que aportam recursos que estão disponíveis à 

tangibilidade de inúmeros sistemas. Sobretudo, é pelo avanço das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC´s) que o uso da Internet se difundiu e penetra os níveis 

socioeconômicos, criando aspectos de uma realidade social e cultural. 

Para Ruiz e Arasa (2012), nesta tese apresentados como fonte e não como método, 

então, a Internet descortina como um dos grandes fatores de mudança na sociedade, mas, 

também, na vida de cada ser humano. Ao se fazer um diagnóstico, será possível perceber que 

a contemporaneidade passa por uma ―mutação‖ produzida pelos efeitos da globalização e pela 

atuação das tecnologias de comunicação nos setores culturais. Contudo, para os autores, as 

tecnologias não influenciam apenas na questão operacional, mas apresentam variações em 

aspectos antropológicos e fenomenológicos da vida. 

... as mudanças surgem de uma nova compreensão dos conceitos de 

tempo e espaço, identidade e comportamento social ―apropriado‖, até 

chegar à verdadeira compreensão do valor da pessoa humana. 

Também está revolucionando o significado de lugar. O ―lugar‖ já não 

é aquilo compreendido tradicionalmente – um complexo físico e 

cultural – relacionado com a efetiva presença e experiência do mesmo. 

Essas duas realidades se transformaram na presença e experiência 

através dos meios de comunicação ou, em outras palavras, no mundo 

da realidade virtual. (RUIZ; ARASA, 2012, p.173-174, trad. nossa) 

 

Essas mudanças, tecnológicas e comunicativas, apontam para uma alteração do modo de 

vida do ser humano, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou científicas, para uma 

transformação essencial das bases da sociedade, sobretudo no campo das relações. Nesse 

sentido, a cada dia se observam as possibilidades que a Internet oferece como meio para as 

relações, para o trabalho, negócios, sentimentos, formação e, também, para o campo religioso. 
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Dessa forma, com novo ambiente virtual, gerado pelas TIC´s, há a expansão da 

realidade com a formatação de novos espaços para a interação social, mas também, para as 

realidades que abrangem o fenômeno religioso e, por sua vez, o rito. Portanto, nesse novo 

espaço social se veem abertas possibilidades para desenvolvimento organizacional e pessoal, 

sejam nas atividades familiares, de trabalho ou no entretenimento. Esse pode ser a razão pela 

qual a Internet, como meio ambivalente, contribui para que haja acesso à informação, difusão 

cultural, progresso socioeconômico, mas também não podem ser deixadas de lado as 

consequências que são inerentes a um instrumento de difusão ―multidimensional e 

universalmente estendido‖ (RUIZ; ARASA, 2012, p.175, trad. nossa), como a propensão ao 

isolamento, à divulgação de fakes news etc. 

Para os autores, observados do ponto de vista comunicacional, a Internet possui seis 

características fundamentais: integração, hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, 

acessibilidade e baixo custo. 

Sobre a integração, os autores descrevem que a Internet pode ser considerada um novo 

meio de comunicação, não por seu caráter inovador, mas pela possibilidade de integrar os 

meios de comunicação precedentes, como o a imprensa, o rádio e a televisão. Na Internet se 

encontra, por exemplo, a imediatez do rádio, o impacto visual da televisão e a escrita dos 

jornais, o que a faz não somente um meio de comunicação, mas um novo meio que integra os 

demais e conduz a uma nova cultura e modo de pensar, a partir de nova linguagem, conteúdo 

e sujeitos. 

 Quando se fala em hipertextualidade, está se mencionando, segundo os autores, no 

relacionamento dos meios de comunicação de maneira separada uns dos outros. Sobretudo, se 

apresenta pelo ―poder do usuário‖, que está mais ativo, com respeito ao público dos outros 

instrumentos comunicacionais, já que estão, no protagonismo do internauta, questões relativas 

à eleição, seleção, envio e atuação de assuntos.  

A multimidialidade é um potencial da Internet, enquanto garantia da integração de 

códigos semióticos, como imagens, vídeos, sons e dados. Contudo, essa característica 

multimídia não é nova, já que a televisão também apresenta o mesmo suporte, apresentando 

diferença no que concerne à escala, sendo considerado um novo passo frente aos meios de 

comunicação precedentes. 

Um dos principais desafios para os meios de comunicação tradicionais foi a questão da 

interatividade. Na Internet vai muito mais além de ser um simples feedback, já que permite 

uma nova relação entre o público e os comunicadores, pois apresenta uma série de 

possibilidades que vão ―além da simples comunicação assíncrona via e-mail, à comunicação 
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sincrônica com vídeos-chamadas ou a realidade virtual dos jogos em rede‖ (RUIZ; ARASA, 

2012, p.177). 

Já a acessibilidade está relacionada não só à possibilidade de se estar na rede durante 

todo o dia, mas ao fator que, virtualmente, qualquer pessoa, mesmo com modestos 

instrumentos e alfabetização digital, consegue acessar essa rede. Sobre a acessibilidade, 

também há uma referência à capacidade técnica para se atualizar as informações na Internet, 

se tornando uma ferramenta eficaz de comunicação, já que significaria imediatez, rapidez e 

velocidade de transmissão. 

A acessibilidade também estaria relacionada ao baixo custo da Internet, como reflexo 

vantajoso da sua tecnologia, o que permitiria começar uma atividade online sem grandes 

investimentos. Contudo, não significa que, menos custoso, seja totalmente gratuito. 

Assim sendo, o que poderia ser considerada como uma revolução tecnológica, a Internet 

produziu profundas transformações psicológicas, sociais e culturais. Nesse aspecto, a Igreja, 

assim como outras organizações, precisa compreender esses efeitos, já que eles afetam tanto o 

catolicismo como os seus fiéis. Porém, é muito antecipado saber quais são os efeitos 

provocados pela Internet e pelas tecnologias, já que podem ser distintos de acordo com 

pessoas, instituições, circunstância e lugares. Destarte, Ruiz e Arasa (2012), amparados pelo 

pensamento de Roger Fidler, descrevem que as mudanças sociais, verificadas pela linguagem 

digital e pela Internet, seriam equivalentes às mutações que nasceram da linguagem falada e, 

mais tarde, pela escrita, consideradas primeira e segunda ―mediamorfosis‖, respectivamente, 

enquanto a linguagem digital seria considerada ―a terceira grande mediamorfosis‖ (RUIZ; 

ARASA, 2012, p.184). 

E é nesse cenário que a Igreja Católica irá buscar compreensão e atuação nessa nova era 

da comunicação digital. 

 

3.1.2 A Igreja e a compreensão do novo meio 

Em sua mensagem para a Jornada Mundial para as Comunicações Sociais, de 1990, 

João Paulo II dizia que o acesso à informação proporciona à Igreja a possibilidade de 

aprofundamento do diálogo com a contemporaneidade. O Papa acrescentava que a ―cultura 

informática‖ proporcionaria ao catolicismo uma nova forma, além de facilidades, para mostrar 

ao mundo suas crenças e as motivações de suas posturas frente a qualquer problema ou 

acontecimento. 

Dessa forma e com esse panorama, a missão da Igreja, que por mandato é a de anunciar 

o Evangelho e promover a comunhão a todas as pessoas, não poderia ficar indiferente a esse 
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novo momento.  Nesse sentido, o catolicismo participa das novidades dos modelos midiáticos, 

já que sua presença na rede também pode chegar a lugares em que, por diversos motivos, não 

se encontra a presença física de um membro do clero. Contudo, não existe apenas a 

necessidade de um computador ou de um modem para estar presente na rede, tampouco da 

Internet e seus serviços para promover a comunhão. 

Existe a necessidade de uma cultura cristã e de uma verdadeira vida 

de comunhão, assim como de uma cultura sobre o uso dos meios de 

comunicação que permita obter um autêntico benefício dos mesmos. 

Sem esta dupla dimensão cultural, aquilo que serviria de modo 

excelente à evangelização, ao estudo, à investigação e à comunicação, 

sendo um bom instrumento, pode ficar reduzido a um elemento mais 

do grande mercado de produtos que se oferecem ao homem de hoje, 

mas sem vida e sem valor de ―comunhão‖. (RUIZ; ARASA, 2012, 

p.191) 

  

Por esses motivos, as TIC´s impõem à Igreja um novo desafio, que é usá-las e tirar 

maior proveito da Internet como forma de levar a Palavra de Deus a todos os povos. Nesse 

sentido, é papel dos ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, a tarefa de desenvolver e 

salvaguardar essa nova cultura gerada pelo mundo digital e sobre como se deve evangelizar e 

desenvolver a atividade pastoral. 

Por outro lado, a partir da observação da Internet, é possível perceber, segundo Ruiz e 

Arasa (2012), que a temática religiosa gera interesse na sociedade da informação. Para os 

autores, numa perspectiva de cultura marcada pela secularização, a busca pela religião não 

desaparece, mas se transforma. Assim sendo, é fato perceptível que existem pessoas que já 

não buscam o transcendental em instituições religiosas tradicionais, mas em espaços 

informais, sejam eles individuais, pequenos grupos ou em experiências nas redes, seguindo o 

modo em que configura a Internet, com o usuário sendo protagonista.  

Portanto, esse novo cenário faz com que a Igreja se pergunte sobre sua presença no 

ciberespaço, como maneira de se firmar como instituição, mas de levar a Boa-Nova aos 

povos. Nesse sentido, surge a necessidade de se repensar a midiatização e suas consequências 

para o catolicismo. 

 

3.2 A midiatização da sociedade 

Ao se analisar o percurso comunicacional da Igreja, bem como as relações estabelecidas 

com os meios no decorrer do tempo, se depara com uma nova fase em que o catolicismo se 

midiatiza. Portanto, ao se abordar a questão da midiatização digital, se busca, sobretudo, 

analisar a partir de algo específico, que é o digital, num conjunto mais complexo e aberto que 

é o mundo da midiatização.  
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Na verdade, como um preâmbulo, se poderia constatar que as religiões não estão 

apartadas do seu contexto, mas seu desafio está em manter o status quo de seu conteúdo, ou 

seja, de seu anúncio/mensagem, adaptando sua linguagem de acordo com sua comunidade, 

inserida numa construção contemporânea. Nesse sentido, para Martino (2016), as formas de 

se viver o fenômeno religioso muda no ambiente midiático, já que serão possíveis, pela 

tecnologia, por exemplo, nos smartphones a utilização de aplicativos de orações, pedidos, 

interações com trechos da Bíblia em que se possa destacar, sublinhar, salvar e, também, postar 

nas redes sociais. 

Portanto, a centralidade da midiatização estaria na vivência religiosa mediada pelo 

ambiente midiático. Dessa forma, uma primeira reflexão estaria no sentido de verificar que a 

―midiatização é a articulação entre o ambiente midiático e processos sociais‖ (MARTINO, 

2016, p.32-33), estes por sua vez sendo a modo como as pessoas interagem entre si, seja no 

ambiente de trabalho, na família, com os amigos ou dentro da Igreja. Por exemplo, o processo 

social religioso possui características próprias, como os laços comunitários (se viver em 

comunidade), a partilha do pão, das angústias e da esperança. Nessa esteira de pensamento, 

uma definição sobre o ambiente midiático poderia ser percebida a partir do princípio de que, 

com as diversas mídias (computador, smartphones, tablets), presentes no dia a dia, estão ao 

nosso redor, fazendo parte do cotidiano e auxiliando na criação de um ―ambiente‖, adjetivo 

que, segundo o Dicionário Houaiss, estaria relacionado àquilo que ―está ao redor, envolvendo 

pessoas ou coisas‖. Contudo, para Martino, não é a presença dos aparelhos que se criará um 

ambiente midiático. 

Os aparelhos, sozinhos, não vão muito longe. Esse ambiente só é 

formado porque nós interagimos com e através desses aparelhos. Eles 

fazem parte das nossas relações sociais e das nossas práticas 

cotidianas. Seja para mandar uma mensagem para alguém, seja para 

ver como está o clima amanhã, as mídias formam um ambiente no 

qual circulam nossas ideias, conceitos e ações na interação entre 

outras pessoas. (MARTINO, 2016, p.33) 

 

E sobre a questão de ambiente, seria interessante aqui mencionar que o catolicismo, 

institucionalmente a Igreja cria ambientes midiáticos. Isso se dá pelo fato da instituição, mas 

também das comunidades, utilizarem as novas tecnologias enquanto solução para a demanda 

evangelizadora. Do mesmo modo, os ambientes midiáticos transformam a Igreja Católica, de 

uma maneira que deixe marcas, a partir de elementos inerentes ao campo midiático, 

culminando por trazer um novo patamar à realidade eclesial, mesmo que, às vezes, lutando 

contra sua vontade. Portanto, partindo do princípio metodológico desta tese, se faz necessário 

definir o conceito de ambiente para se buscar explicações sobre o impacto que a mídia 
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apresenta em relação à religião. Dessa forma, recorre-se a Norval Baitello, pesquisador de 

mídia e imagem para uma definição de ambiente: 

‗Ambiente‘, do latim ‗ambiens/ambientis‟ é particípio presente do 

verbo ‗ambire‘, significando ‗andar ao redor, cercar, rodear‘. A raiz 

indo-europeia ‗ambhi-„ significando ‗em volta de‘) também dá origem 

ao radical grego ‗anfi‘ (de ‗anfíbio‘ e ‗anfiteatro‘), significando de um 

lado e de outro. Definido por Houaiss, ‗ambiente é ―tudo que rodeia os 

seres vivos e/ou as coisas‖. Assim, os conceitos funcionalistas de 

‗emissor, receptor e informação‘ especializam e isolam momentos de 

um mesmo ambiente, amputando-lhe a complexidade, as 

simultaneidades, as superposições, induzindo aos equívocos de uma 

prática determinística da comunicação e aos equívocos da 

monocausalidade e da monoridecionalidade. Em uma perspectiva 

diversa daquela, temos que verificar que cada coisa ou pessoa gera em 

torno de si um ambiente saturado de possibilidades de comunicação, 

podendo ser vista em qualquer dos papeis ou funções simultaneamente 

e de modo não excludente. Assim, um ambiente comunicacional 

constitui uma atmosfera saturada de possibilidades de vínculos de 

sentido e vínculos afetivos em distintos graus. Será pois integrada em 

seu ambiente é que a imagem poderá ser compreendida em seu 

potencial de enorme impacto. (BAITELLO, 2018, p.76-77) 

 

Dessa forma e segundo a conceituação do autor, se pode afirmar que ambiente quer 

significar o estar entre, quando se é cercado e dentro do cerco algo, que não é linear ou 

homogêneo, nos afeta. É relativo a tudo o quanto nos rodeia, seres vivos ou coisas, que geram 

novos ambientes que estão repletos de possibilidades comunicacionais e, por sua vez, criando 

vínculos em diferentes intensidades. Portanto, os ambientes e o seu entorno não pode ser 

passivo ou neutro, mas que seja carregado de intenções, aparatos, ideologias e projetos.  

Baitello ressaltará que ambiente comunicacional não será aporte, apenas, para troca de 

informações, mas criará uma atmosfera atribuída à disponibilidade dos seres na intenção da 

criação de vínculos. Para o autor, vincular está relacionado a ter ou criar um elo simbólico 

e/ou material, a fim de se construir um território ou espaço comum como forma e fundamento 

da comunicação. Portanto, o aparato experiencial da vinculação que estão inseridos no 

contexto comunicacional corporal, na comunicação em que os indivíduos utilizam 

equipamentos de ampliação dos corpos, como por exemplo na imprensa e na ação 

comunicacional, que é mediada pelos recursos eletrônicos, mostram que a comunicação e a 

cultura são fatores que apresentam compreensão de que a vida em sociedade passa pelos 

processos de se criar vínculos. 

Assim sendo, pode-se sugerir que há uma generalização entre os processos que 

abrangem a interação sociotécnica e a comunicação. Dessa forma, Sbardelotto (2014) mostra 

que as práticas sociais, estando inseridas na ambiência da Internet, conduzem ao fenômeno da 

midiatização. Nesse sentido, na conexão entre internet e sociedade, se encontram nas redes 
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sociais, instituições ou lideranças que são protagonistas de dinâmicas comunicacionais no 

campo social, inclusive no religioso. 

Destaca-se que ainda não existe um consenso definido sobre a midiatização entre os 

autores. Um dos usos mais antigos do tema midiatização, ao mesmo tempo forte e negativo, 

teria sido feito por Jean Baudrillard, em 1976. Em seu livro ―A troca simbólica e a morte‖, o 

filósofo francês utiliza a palavra no contexto de uma reflexão sobre os meios de comunicação 

e a realidade. Baudrillard menciona, então, uma dicotomia que existia entre o mundo real e 

aquele que se transformará invisível, frente à informação midiatizada, trabalhada pelos meios. 

Jürgen Habermas, filósofo alemão, em sua obra ―Teoria da Ação Comunicativa‖, de 1980, 

também dará um tom negativo ao conceito, sem, contudo, estabelecê-lo ao conceito midiático. 

Para ele, as atividades diárias são mediadas por um sistema, dotado de regras escritas e não 

escritas de uma sociedade capitalista. Dessa forma, para Habermas, uma sociedade 

midiatizada estaria relacionada a um contexto no qual as relações sociais seriam reguladas 

pelas normas burocráticas administrativas e de mercado do sistema. 

Contudo, Martino (2014) defende que, atualmente e em relação às mídias, 

pesquisadores apontam para uma concordância, já que a midiatização, pela sua presença e 

influência, consegue ser observadas no cotidiano das pessoas. Sobre esse ponto, há que se 

destacar a importância da mídia nas dimensões da vida do ser humano. Destarte, o autor 

mostra sobre a relação que existe entre meios de comunicação e o dia a dia das pessoas, no 

sentido de se verificar algo que converge para uma definição sobre a midiatização.  

Mediatização
1
 é o processo pelo qual relações humanas e práticas 

sociais se articulam com as mídias, resultando em alterações nessas 

atividades. É um conjunto de fenômenos que, espalhados pela vida 

cotidiana, tornam-se parte das atividades rotineiras de maneira tão 

intrincada que muitas vezes, por conta da proximidade, se tornam 

invisíveis – ou, pelo menos, deixam de chamar a atenção. 

(MARTINO, 2014, p. 239). 

Por outro lado, é importante sair do conceito equivocado de ―midiacentrismo‖, em que 

os processos sociais seriam transformados pela mídia, já que os meios não conseguem fazer 

nada se estiverem fora das relações humanas. Antes, a interferência midiática só acontece nas 

práticas e vivências, inclusive as religiosas, porque o relacionamento social existia 

anteriormente a qualquer vínculo com a mídia (MARTINO, 2016, p.35).  

Nesse ponto, se chega à apresentação daquilo que será utilizado como método desta 

pesquisa ao se aproximar da Teoria da Mídia, encabeçada por Harry Pross e Norval Baitello 

                                                      
1
 Para padronização, opta por escolher a escrita da palavra midiatização ao invés de mediatização, como utilizam 

alguns autores, já que ambas têm o mesmo significado. 
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Júnior, vislumbrando as pesquisas da comunicação sobre o triplo aspecto dos processos da 

mediação: mídia primária, mídia secundária e mídia terciária. A teoria, compilada pelo 

cientista político e da comunicação, o alemão Harry Pross, aborda as diferenças existentes 

entre as três modalidades. 

Segundo Pross, a mídia primária é aquela que deriva do corpo, utilizando seu aparato 

sensorial ligado aos sons, ruídos, gestos, aparências, odores. A hipótese desta tese se centra 

sobre o recurso da mídia primária como forma de comunicação do papado de Francisco. Para 

Baitello (2010, p.62), a principal característica é ―a presença imediata dos corpos no mesmo 

tempo e no mesmo espaço, por isso é chamada de comunicação presencial‖. 

Já a comunicação, por meios secundários, é a marca dos corpos que estampará em 

outros suportes, fora da corporeidade, a mensagem que chegará a outros corpos, muitas vezes 

separados por distâncias geográficas e existenciais. De outro modo, as marcas deixadas pelos 

corpos se transformarão em uma sistemática complexa de sinais, como os ideogramas, 

pictogramas, alfabetos, culminando na criação de escritas. São mediações que ocorrem por 

meios de suportes, como a madeira, a pedra, o osso, metal, couro e papel. São ranhuras, como 

as feitas com arado, que semeiam e guardam sinais ao mesmo tempo em que sinalizam um 

expandir de tempo e no espaço da comunicação. Baitello sinaliza que ―a escrita possibilita ao 

homem uma enorme expansão de sua memória‖. Esse contexto faz recordar as inúmeras 

visitas de Francisco, em que ele faz questão de deixar sua mensagem registrada, pelas 

ranhuras do contato entre uma caneta e um papel, que sintetizam o simbolismo de um 

discurso. O mesmo se dá para confortar as pessoas que perderam entes queridos ou se 

encontram com problemas de saúde. A carta é uma forma do Papa se fazer presença e, por seu 

corpo, trazer alento. 

Ao abordar a mídia terciária, Pross e Baitello sinalizam aquela mediação gerada pela 

eletricidade, principalmente a partir da criação de aparatos transmissores de mensagens para 

outros aparatos que são de igual forma, seja ela transmitida simultaneamente, gravada ou 

postada. É pelo cabeamento e eletrificação, ou mesmo a estruturação de redes de transmissão, 

que a comunicação terciária se desenvolve.  

[...]a partir do telefone e da telegrafia, a radiofonia, a televisão e a rede 

mundial de computadores, a chamada www, constituem sistemas de 

comunicação terciários. Contudo, independente do grau de 

complexidade da mediação, primária, secundária ou terciária, sempre 

há um corpo no início e no final de todo processo de comunicação, 

afirma Harry Pross. (BAITELLO, 2010, p.62-63) 

Dessa maneira, se percebe que existe segundo o autor, algo que é cumulativo referente à 

passagem da primária para a secundária e da secundária para a terciária. Portanto, não se quer 
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dizer que em suas especificidades haja menos complexidade entre uma e outra, já que a 

potencialidade delas vem revestida de vantagens e desvantagens, relacionadas ao potencial, 

aplicabilidade e situações.  

É pela eletricidade que se tem o impacto do próprio conceitual de comunicação, 

sobretudo ligada à mídia terciária. O choque modifica, inclusive, segundo Baitello, velhas 

maneiras de encantamento, como os mitos, rituais e as crenças. Dessa forma, há uma 

migração para a mídia terciária originando dois fenômenos: a mídia religiosa e a religião 

midiática. 

A primeira é a transformação da tecnologia em objeto de idolatria e 

culto, com a consequente perda da distância crítica. A segunda é o 

surgimento e o rápido crescimento das seitas que lançam mão de 

poderosos canais da mídia terciária, adquirem canais de televisão e 

emissoras de rádio, como forma de arrebanhar fieis. Além de seu 

poder mágico, que confere inusitada força, impacto e intensidade 

ímpares no quadro da comunicação humana, a mídia terciária possui 

um alcance espacial impensável nos outros tipos de mídia que exigem 

o transporte do corpo ou de um suporte de sua mensagem. A mídia 

terciária transporta pulsos que se transformam em mensagem 

perceptível no aparato receptor. (BAITELLO, 2014, p. 99) 

 

No caso da presente pesquisa, se observará o movimento do Vaticano, a uma percepção 

do Papa Francisco, de adequar seu aparato comunicacional para atender às demandas do 

tempo. Ao mesmo tempo em que há uma adequação das mídias tradicionais para a 

virtualidade, Bergoglio fundamenta sua reforma não esquecendo que a mídia primária 

ocupará o primeiro posto de seu pontificado, como forma de vínculo entre a segunda mídia e a 

terceira, conforme estudo de Pross e Baitello.  

O que salta aos olhos, sobretudo é o expandir que Pross faz do conceito de mídia, em 

que não se encontram apenas os meios de massa, mas também aquilo que Baitello chama de 

―protomeios de massa‖, como a escrita (e seus produtos, sua associação com os diversos 

suportes, da cerâmica ao papel) e a imagem (e igualmente seus produtos, amálgamas com 

tantos e tão inúmeros suportes, desde as paredes das cavernas até as paredes e muros das 

cidades) (BAITELLO, 2010, p.63). 

O autor salienta que não são apenas os protomeios de massa ou os meios, mas toda a 

comunicação interpessoal, entendida como o oral, o ouvir, o gestual e aquilo que é visível, o 

olfativo são encarados como estratégia de sociabilidade. Portanto, o aumento de visão sobre o 

conceitual de mídia é um desfio para o campo comunicacional, mas também para as áreas 

biológicas, psicoantropológicas, além das abordagens sociopolíticas e econômicos. Nesse 

sentido, esta pesquisa que estuda como os meios primários, derivados da corporeidade do 
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Papa Francisco, seja falado ou produzida pelo corpo, são sinais de uma crescente atenção da 

reflexão e estudos da comunicação. 

O estudo do funcionamento dos media, seus recursos infindáveis e sua 

arqueologia, apontando para os símbolos em suas mais diversas 

vestimentas como alimento da fantasia e do sonho, fazem da pioneira 

Teoria dos Media de Harry Pross uma das mais bem fundadas [...] Os 

veículos de comunicação passam a ser vistos como construtores de 

novas realidades ou ambientes. Tais ambientes têm como fatores 

constitutivos essenciais os vínculos afetivos e os imaginários do 

homem, nos quais as leis da racionalidade e da causalidade, bem como 

os modelos de comunicação por ela construídos podem ser invertidos, 

simplesmente revogados ou ignorados. (BAITELLO, 2018, p.111) 

 

Um dos estudos é de Diogo Andrade Bornhausen em que mostra que Pross concluiu, a 

partir de suas pesquisas, que os meios cogitam potenciais formas de dominação, anterior às 

particulares técnicas que são alimentadas pelos simbolismos originários da cultura. Dessa 

maneira, o pensador alemão, segundo Bornhousen, reflete sobre a midiatização das 

comunicações atingiu referenciais verticalizados que, por sua vez, culminou na perda de 

proximidade entre os indivíduos que constroem o sentido comunicacional, dando aos meios a 

incumbência de mediar o real. 

Amparado em Paul Virilio, Bornhausen destaca que esse movimento é fruto de 

estratégias capitalistas, que tem no seu âmago a presença bélica, como maneira de 

demonstração de disputa, que o vencedor é aquele que realiza as coisas de maneira mais 

rápida e imperceptível. Nesse sentido, a questão da dromocracia, ou seja, a marca de época 

que busca a otimização do tempo como forma de combater a limitação espacial. De maneira 

pedagógica, o autor se refere a Eugênio Trivinho para explicar que a dromocracia também 

estará atrelada ao conceito tecnológico, envolvendo a comunicação ao redor de ―um controle 

institucional transpolítico, cuja marca é a invisibilização dos fluxos de informações e 

imagens‖ (BORNHOUSEN, 2016, p.76). Participando da ideia do autor, Jorge Miklos falará 

sobre a questão da velocidade como forma de poder e de onipotência. Para tanto, descreverá 

que a cibercultura possui uma lógica dromocrática em que a rede é onipotente, geradora de 

um conceito de ―midiofagia‖.  

Ocorre um típico fenômeno que denominamos midiofagia, ou seja, os 

meios eletrônicos interativos (mais precisamente, os computadores e 

outras tecnologias capazes de rede) devoram atributos divinos e 

transforma-os em seus. A Internet e sua feição dromocrática se faz por 

meio de incorporação da onipotência do poder dromocrático. 

(MIKLOS, 2010, p.64) 

 

Embasado Baitello, Bornhousen irá abordar a questão da autorrefencialidade dos meios 

que, por sua vez, não irá exercer seu poder de maneira brusca, mas numa ―coerção sutil‖, de 

caráter imagético e, dessa forma, com um alto impacto de espetacularização de produção. 
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[...] esse cenário imagético não se referirá unicamente à condição 

visual, mas principalmente à formação de uma esfera de aparências, 

favorecidas pela alta exposição e, por isso, envoltas por uma 

permanente luminosidade lançada sobre os próprios meios e a tudo que 

a eles se relaciona. Ainda de acordo com o autor, essa hipertrofia 

imagética condiciona a formação de ambientes específicos, marcados 

pela valoração constante dos elementos que neles participam e que 

permanentemente se exibem. (BORNHAUSEN, 2016, p.77) 

 

Para o autor Moisés Sbardelotto (2014), o processo tecnológico, observado do ponto de 

do aparecimento das inovações tecnológicas empregadas à comunicação, pode estar atrelada 

ao diálogo que ocorre com o processo social, principalmente no momento em que a sociedade 

toma posse dos recursos tecnológicos e produz novas experiências, mesmo que não tenham 

sidos criados com aquele fim. Sobretudo, o autor demonstra que é ―[...] nesse contexto que a 

palavra ―mídia‖ ganha sentido. Não se trata apenas dos aparatos tecnológicos, mas também 

das práticas socioculturais por meio desses aparatos, sobre eles e para além deles‖ 

(SBARDELOTTO, 2014, p. 3). 

Ao se observar o pensamento de Hjavard, um dos primeiros teóricos a pensar sobre a 

midiatização, chegar-se-á ao conceito de que a mídia traz um sentido de dependência à 

sociedade, já que há uma integração, proposta pelas instituições sociais, capaz de promover 

uma conversão em que a mídia passa a fazer parte das relações do cotidiano. Nesse conceito 

apresentado, não se pode esquecer que o mesmo coaduna com o pensamento de McLuhan que 

apresenta os meios como extensão do ser humano. 

Braga (2009), ao refletir sobre a midiatização reforçará o conceito da presença da 

mídia na sociedade.  

É um desafio definir e pensar o que seria midiatização ou 

comunicação em uma perspectiva macro. Em uma perspectiva micro é 

relativamente simples. Temos processos sociais que já existiam sem a 

mídia e, portanto, as interações ocorriam foram de qualquer 

interferência midiática. Aos poucos, esses processos passam a ser 

midiatizados, perpassados pela mídia (2009) 

 

Entretanto, apenas utilizar a mídia não pode ser encarado como ponto fulcral do 

processo de midiatização, bem como a lógica midiática não se desdobra para subtrair a 

característica de cada instituição. Sobre esse ponto, Martino (2014) apresenta que:  

O conceito de mediatização vai mais longe e procura entender como a 

―mediatização‖ de algo interfere na maneira como as coisas 

acontecem no momento em que se articula com as práticas. Trata-se 

de um processo a longo prazo que não se confunde com o emprego 

dos meios de comunicação como ferramenta –daí a mediação ser um 

fenômeno recente. Isso também não significa dizer que a mídia tenha, 

em si, algum ―efeito‖ sobre a sociedade. Uma sociedade mediatizada 

não é uma sociedade controlada pela mídia. O processo não é de mão 

única, no sentido de que a mídia possa ter ―efeitos‖ sobre as pessoas 
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ou as instituições. O conceito de mediatização não trabalha em uma 

perspectiva causal, como ―o que a mídia faz com as pessoas‖, mas a 

partir de um ponto de vista relacional, no sentido de ―como as pessoas 

relacionam suas praticas cotidianas com as possibilidades abertas 

pelas mídias‖, em um processo contínuo, sem começo nem final, que 

possam ser facilmente estabelecidos. (MARTINO, 2014, p. 240). 

Muniz Sodré (2002), dirá que já não se tem dúvida de que a vida está mergulhada em 

um ambiente midiático, ditado pelas novas tecnologias e pela virtualidade. Contudo, o autor 

dirá que a comunicação, antes centralizada, passa por um processo de transformação 

ocasionado pela ambiência das redes digitais. Nesse sentido, Sodré argumentará que a mídia 

passou a ser produtora de sentidos e não mais um campo fechado em si, composto de apenas 

utilidades instrumentais. 

[...] formas tradicionais de representação da realidade e novíssimas (o 

virtual, o espaço simulativo ou telerreal) interagem, expandindo a 

dimensão tecnocultural, onde se constituem e se movimentam novos 

sujeitos sociais. Transmitida em tempo real, uma fórmula já antiga, 

como o noticiário jornalístico, torna-se estratégia nos termos 

globalistas do mercado financeiro: um pequeno boato pode repercutir 

como terremoto em regiões do planeta fisicamente distantes. (SODRÉ, 

2006, p.19) 

 

Por outro lado, Sbardelotto (2014) sublinhará que, o aparecimento de novas maneiras e 

modalidades de comunicação, como aquilo que ele chama de multimodalidade tecnológica, 

também acrescida do empoderamento institucional e pessoal, pelo processo de midiatização 

digital, promoverá novos caminhos para o relacionamento e o fazer comunicação. Nesse 

sentido, Sbardelotto destaca que as práticas sociais serão estabelecidas a partir das novas 

conexões. 

[...]os campos sociais tradicionalmente estabelecidos, com o avanço da midiatização 

digital, deparam-se com novas práticas sociais que vão se estabelecendo a partir das 

conexões, inexistentes segundo os protocolos e interfaces disponíveis com as mídias 

anteriores, de nível social, tecnológico e simbólico (SBARDELOTTO, 2014, p. 4). 

 
Dessa forma, a midiatização poderia ser considerada como a atividade de se articular a 

lógica com o formato dos meios no processo comunicacional e outros processos sociais. 

Dessa forma, Sodré (2006) dirá que as relações humanas passam a ser virtualizadas, como 

característica da articulação da multiplicidade do funcionamento institucional ou individual 

com as tecnologias da comunicação. 

Martino (2016), destacará, em outra conceituação, que a midiatização é o movimento 

em que a mídia se articula nos processos sociais, resultando na alteração das práticas e dos 

significados que ocorrem na mídia. Contudo, o autor pede cautela com a afirmação para que 

não ocorra uma confusão entre os significados de mediação e midiatização. 

O uso de meios de comunicação por uma instituição religiosa para 

transmitir uma mensagem, sem que nenhuma prática religiosa seja 
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alterada para isso, não significa sua ―midiatização‖, mas sua 

―mediação‖ (mediation). A midiatização tem início no momento em 

que as mídias, lembra Finneman, tornam-se parte das atividades 

individuais e institucionais. Quando processos sociais assumem novas 

configurações, ganhando outras formas e contornos, aí se pode pensar 

em termos de midiatização. (MARTINO, 2016, p.37) 

 

Para exemplificar, Martino diz que um culto, transmitido pela televisão, sem qualquer 

mudança das práticas litúrgicas é mediação. Já um culto, planejado e adaptado para que seja 

similar a programas de televisão ou mesmo quando lideranças religiosas assumem o papel 

performático de figuras midiáticas, se está na lógica da midiatização. 

Lógica que faz com que os indivíduos estejam presentes no fluxo, conforme Puntel 

(2015), de uma comunicação midiatizada, em que nenhuma pessoa está excluída do contato. 

Dessa forma, os conceitos do tempo e espaço são alterados, pesando na vida cotidiana e 

trazendo um novo conceito de realidade. Dessa maneira, também a Igreja deve compreender 

essa visão atual, com antecipação do futuro, na compreensão comunicacional social, enquanto 

fenômeno cultural. Isso quer dizer que se exige um olhar além de se observar os meios como 

instrumentos, tratando de uma concepção de uma nova atuação que ―inclui processos de 

linguagem e comunicação‖ (PUNTEL, 2015, p.122). 

Ou seja, enquanto se dá ênfase à importância da midiatização, sobretudo a eletrônica, 

ainda existe a necessidade de se mostrar a relevância do encontro, ou um retorno à mídia 

primária, entre os seres humanos. Nesse sentido, a pesquisa do comunicólogo Vicente 

Romano, interlocutor de Pross e Baitello e autor de Ecologia de la Comunicación, mostra 

uma visão crítica sobre o uso exagerado dos aparelhos eletrônicos que podem gerar resultados 

ecológicos quando se fala na dinâmica do diálogo entre os indivíduos. Dessa forma, Romano 

aponta para uma ecologia dos meios em que se objetiva uma adaptação das tecnologias de 

informação disponíveis às condicionantes da comunicação do contato humano, a primária, 

sendo essa elementar e direta. De maneira crítica, Romano irá apontar para a colonização do 

biotempo dos seres humanos, ocasionada pela dependência ininterrupta dos meios de 

comunicação. Dessa forma, aquilo que exagerado está no processo de midiatização acarreta 

em consequências ecológicas para a questão dialógica humana, desfavorecendo uma cultura 

do encontro, do face a face, frente a um uso exagerado dos meios eletrônicos na troca de 

informações. Para Romano, a sociedade está frente a uma crise ecológica e para vencê-la, o 

autor propõe uma ecologia da comunicação que contemple: 

Garantir um equilíbrio ecológico dos meios, isto é, adaptar as 

tecnologias da informação às condições e possibilidades da 

comunicação primária, do contato humano elementar e direto. Adaptar 

as tecnologias da informação, em particular as dos meios com telas, 

aos valores eco comunicológicos do ser humano. Isto significa que 
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devem ser impedidas a difusão da comunicação massiva e a aplicação 

de novos meios onde eles tenham efeitos negativos sobre os ambientes 

comunicativos. Os efeitos negativos aparecem quando o uso da 

comunicação de massa predomina sobre o contato inter-humano ou 

inclusive quando o substitui (ROMANO, 2004, p.157. tradução 

nossa). 

 

Dessa forma, ao se compreender que a midiatização é uma prática que faz parte da 

vida das pessoas, sobretudo no que tange a utilização dos meios de comunicação pelas 

instituições, no decorrer deste capítulo se traçará, também, uma contribuição da relação que 

pode ocorrer do ponto de vista evangelizador. 

3.3 Midiatização religiosa 

 

As modalidades complexas da religião e da religiosidade podem ser geradas por 

também modalidades complexas de comunicação. Nesse sentido, conforme Sbardelotto 

(2017), as religiões serão convidadas a provocar uma mudança de seu aparato 

comunicacional, justamente para atender a demanda de um intrincado processo social. Dessa 

forma, a significação do sagrado passará não apenas por procedimentos de ―adoção‖ ou 

―adaptação‖ à realidade midiática, mas também de reconstrução, negociação ou apropriação. 

Nesse sentido, a midiatização se apresentará não só como fonte informativa, mas, pelos 

processos sociais, o meio proporcionará a criação de uma ambiência que gerará um novo 

experiencial da fé, que, por sua vez, será mediada pela tecnologia. 

Contudo, o autor faz uma distinção em relação ao aspecto religioso e o sagrado. 

Em relação ao polo religioso, é preciso, portanto, assumir a 

perspectiva de que não é ―a religião‖ em alguma forma pura ou 

essencialista que deve estar em questão, mas, ao contrário, ―a forma e 

o perfil do ‗religioso‘ e a sua constituição‖ (HOOVER, 2014, p. 198), 

em que a definição do ―religioso‖ não é dada autoritativamente, mas 

emerge a partir das práticas sociais em torno do sagrado. 

(SBARDELOTTO, 2017, p. 99) 

 

Miklos (2010) também não descarta que existe uma forte evidência da utilização das 

tecnologias pelas religiões, também ajudando a reconfigurar o sagrado. Dessa forma, instituições 

religiosas estão se adaptando ao cenário midiático. Algumas, que nasceram recentemente, têm 

mais facilidade em adaptar seu discurso às lógicas comunicacionais. Outras, principalmente as de 

cunho histórico, como o catolicismo e igrejas de matriz protestante tradicional, ainda buscam, 

embora certo avanço, um lugar para se adequar ao panorama midiático-religioso. Dessa maneira, 

segundo o autor, os objetivos ficam a cargo da conquista de novos fiéis ou público, no caso 

católico, a partir da adoção e adaptação de suas mensagens, sem perder o cunho doutrinário, para 

os sites, cerimônias religiosas, acesso aos sacramentos, mostrando, principalmente, que o advento 

da Internet comprovou que ―a rede mundial de computadores tornou-se uma ferramenta 
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comunicacional fundamental de existência e manutenção das atividades religiosas da sociedade 

atual‖ (MIKLOS, 2010, p.37). 

Dessa maneira, mídia e religião não podem ser separadas pelo viés sagrado e profano. A 

religião, vista sob o ponto de vista puro, transcendente, e a mídia, encarada como racional, dura e 

desencantada, traz uma nova forma de se apresentar já que a barreira que existia entre elas está 

rompida (SBARDELOTTO, 2017, p.99). 

Martino (2012), portanto, acrescentará que a relação entre religião e mídia estará sinalizada 

e fundamentada no ponto fulcral em que ambas são consideradas como pontes de mediação da 

sociedade e parte de um processo de comunicação. A religião, por sua vez, faz esse papel de meio, 

dotado de recursos simbólicos, já que passa a fazer a interlocução entre um indivíduo e o 

transcendente, dessa forma atua como construção de um processo comunicativo, por exemplo 

entre o ser humano e a divindade. 

Essa realidade ―mediúnica‖, do ponto de vista midiático, sempre marcou 

também a história das mídias (basta pensar na cultura das pinturas 

rupestres repletas de símbolos religiosos; na evolução da escrita e dos 

escribas em sua função sociorreligiosa, no desenvolvimento da imprensa, 

dos livros e de seus desdobramentos nas grandes religiões monoteístas; 

nos meios eletrônicos e no surgimento de televangelistas etc.). 

(SBARDELOTTO, 2017, p.99) 

 

Contudo, para a compreensão de uma religião midiatizada faz-se necessário entender que 

não se trata apenas de uma reflexão sobre causa-efeito, na linearidade, conforme o autor, da 

religião sobre a mídia ou vice-e-versa. Passa-se ao conceito de que ambas estão interligadas na 

contemporaneidade, de forma que não é tão simples identificar como mídia, atualmente, midiatiza 

a religião. 

Portanto, ao analisar a midiatização da religião se percebe que esse fenômeno não pode ser 

encarado apenas como a religião sendo mediada pela mídia contemporânea. Antes, o processo de 

midiatização religiosa será mais emaranhado do que a mediação religiosa ou midiática, já que na 

interação social aparecerão religiosidades (incluindo instituições) renovadas e percepções que vão 

emergir do sagrado e a sacralidade. Sobre esse ponto, Sbardelotto (2017) se apoiará em Hoover 

(2008) para dizer a mídia pode ser fonte de religião e espiritualidade, como fator de mudança 

espiritual e religiosa, alterando, pela presença midiática, as práticas religiosas e sendo mudadas 

por esse relacionamento midiático-religioso.   

  Fausto Neto (2004), por sua vez, refletirá sobre a presença midiática que faz com que a 

religião se desloque a um ―mercado simbólico‖. Para o autor, a contemporaneidade e o sagrado se 

interconectam por ―processos de experimentação tecno-simbólicos‖, colocando ritos, em meio a 

aparatos midiáticos, que favorecem uma ―ambiência de fluxos e de conexões‖, proporcionando, 
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ao ser humano, dispositivos que o levará sagrado (FAUSTO NETO, 2010a, p.10). 

No âmbito religioso, a vida sacramental e ritualística é colocada a todo o indivíduo que 

comunga de sua linha doutrinária. Na contemporaneidade, ritos, doutrinas e instituições são 

transformados por práticas comunicacionais e midiáticas. Sobretudo, no contexto digital é que se 

levantam questões relacionadas a que Sbardelotto chama de ―emergência de religiosidades e 

práticas religiosas midiáticas‖ (SBARDELOTTO, 2017, p.100). 

Portanto, a midiatização trará um novo aspecto de luz midiática à religião, esta não sendo 

mais compreendida em sua institucionalidade ou doutrinamento fixo. Assim sendo, as 

experiências e práticas, individuais, coletivas ou institucionais, abarcarão realidades contempladas 

sejam pelas mídias religiosas ou religiões midiatizadas, compondo um novo cenário institucional, 

religioso e midiatizado. 

A um olhar leitor, para quem entra nas sutilezas, contudo enfáticas e profundas, de seu 

texto, Dietmar Kamper pode parecer um teólogo, a conjugar o estudo de Deus e a 

comunicação. O pensamento do falecido professor de sociologia e história antropológica da 

Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, carrega, de fato, uma semente de sua origem 

católica, oriunda do norte alemão e sob a influência de sua avó materna, de espiritualidade 

fervorosa. Talvez, pelos católicos serem sua minoria neste espaço europeu, dentro de um 

contexto predominantemente protestante, Kamper traz nas veias, mesmo que discretamente, o 

retrato de sua religiosidade, possivelmente fruto de um aprofundamento religioso inicial no 

catolicismo, em meio aos questionamentos dos filhos da Reforma, o que fez com que em seus 

textos, uma marca teológica estivesse presente. Dietmar, pois, poderia ser considerado um 

fogo de artifício. Seu texto, num primeiro momento, não mostra cores ou formas, contudo, 

quando explode no ar, apresenta uma emaranhado colorido e de geometrias diversas que 

transformam seu fruto intelectual num show de interlocuções e ligações, capazes de imergir o 

leitor em camadas mais profundas do pensamento comunicacional.  

Nesse sentido, buscou-se associar o pensamento de Kamper à midiatização da religião, 

fazendo um recorte no catolicismo e sua apropriação das redes sociodigitais. Destarte, essas 

redes, apocalipticamente, foram devoradas pelas religiões, se transformando num espaço 

online de religiosidade e espiritualidade, nesse caso também de troca de comunicação, que 

não dependem de tempo, humano ou kairós (o tempo de Deus para a Teologia), para os fiéis 

internautas. E é nessa troca, mediadas pela tecnologia, que as práticas culturais também 

abarcam o fenômeno religioso e instituições como a Igreja Católica, colocando a Internet 

como local para que seja feito um reforço da doutrina, da ação religiosa e, por conseguinte, 

uma possível ressignificação do sagrado. Nesse sentido, Kamper dirá que a chamada 
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descorporificacão é um fator da mídia, sobretudo dos novos meios eletrônicos. ―Num olhar/na 

perspectiva clara parece exatamente o uso excessivo dos novos media vai na direção de uma 

experiência corpórea das pessoas que deles se usam que de forma alguma se submete à 

mencionada estrutura da hipótese‖ (KAMPER, 2015). É nessa descorporificação que o autor 

também fará uma ressalva que nesse ato, o espírito, então, passa por uma abstração, sendo, 

para o autor, o virtual como essa abstração e repetição, num movimento passado que 

culminará naquilo que Kamper chama de ―experiência pré-moderna do corpo, do tipo do 

êxtase e da mística [...]‖. Ao se avaliar a midiatização da religião, cai-se, de certa forma, 

naquilo que o pensador alemão coloca, na mediação religiosa feita pelas novas mídias, em que 

o não corporal dá sentido à, talvez, uma nova experiência espiritual. O contato com a 

divindade estaria no passado, condicionada a um local, à igreja (templo), aos próprios 

significados de gestos corpóreos dentro de uma celebração e sob a mediação de uma pessoa, 

no caso o sacerdote. Com o advento e consolidação das novas mídias, sendo apropriada pelas 

instituições religiosas, talvez exista uma ruptura no sentido de que, conforme afirma Kamper, 

sem a história do corpo não se poderia falar sobre um futuro espiritual. 

Ao se deparar com estas constatações, se volta a um aprofundamento sobre o objeto de 

pesquisa em si, que está versado em compreender como o Papa Francisco se apropria da 

mídia terciária, se fundamentando, sobretudo, na corporeidade da primeira mídia. Que tipo de 

processualidades comunicacionais, tais como interações, protocolos, lógicas, regularidades, 

entre outros, podem estar relacionadas na (re)construção e ressignificação do ―católico‖ nas 

redes sociais online, a partir daquilo que Kamper salienta sobre o hoje em que a cultura, e 

consequentemente a religião, num sentido de predominância eletrônica possa se deparar com 

uma crise da experiência corpórea. 

A nova tecnologia da mídia, que opera com movimentos acelerados, 

representa a tentativa desesperada de antecipar-se à compulsão para a 

repetição, por meio de uma concepção técnico-mimética. A máquina 

mais exitosa das últimas décadas, o computador, é, enquanto máquina 

de calcular uma máquina do tempo, que possibilita exatamente essas 

sequências de movimentos, prescritas por uma neurose compulsiva 

[...] (KAMPER, 1996) 

 

Nesse limiar de contemporaneidade, a perda da influências e do poder das igrejas sobre 

o comportamental e a ação de seus seguidores pode representar um esmorecimento da fé, 

contudo salienta o fenômeno de individualização dos comportamentos, em que as pessoas 

tendem a formar e viver sua própria religião. A esta imagem, Kamper salienta que o 

ciberespaço é caracterizado por duas definições, como ―espaço da graça e à disposição do 

plano, espaço em jogo para uma vontade de poder, e de promover, por outro lado, a perda e a 
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destruição dos espaços herdados pelos homens [...]‖. Parece, então, que a crítica apresentada 

poderia ser trazida à reflexão sobre como a midiatização religiosa poderia então estar 

destruindo o espaço religioso construído pelas religiões, no sentido de culto, rito e catequese, 

em vistas do novo panorama das redes sociais. Seria então, como menciona Kamper, de se 

conhecer o brotar das imagens do período temporal da completa abstração. 

A este ponto, quando se fala em imagem, faz-se mister discorrer sobre, dentro do 

recorte do objeto de pesquisa, sobre a importância dos eventos comunicativos e da imagem 

gerada pelo Papa Francisco como contribuição da (re)significação do sagrado por sua 

intervenção junto às redes. Se Kamper estivesse vivo, certamente teria falado sobre a 

corporeidade dos líderes religiosos, sobretudo pelos gestos comunicativos de Francisco. À 

imagem criada pelo Papa, Kamper certamente faria a associação com a questão da ―imago 

dei‖(imagem de deus). A Francisco, talvez, o autor trataria, em comparação com a descrição 

que São Paulo faz de Cristo, como ―Novo Adão‖, uma nova relação salvadora entre a 

divindade e os humanos. Tal resgate, também faz parte da conceituação de imagem, sobretudo 

na visão do Ocidente e sob o olhar tradicional judaico-cristão. Nesse sentido, ao adentrar nos 

majestosos templos ou recorrendo a estruturas artísticas, a redenção salvífica se daria pelo 

cultuar de imagens como simbologia daqueles que exercem uma das virtudes cardeais, a 

esperança, numa busca contínua pelo transcendente.  Certamente, o pensador alemão buscaria 

então associar a migração da busca pelo sagrado do espaço concreto e temporal para uma 

procura por esse mesmo Deus, mediado pela tela de um computador ou de qualquer 

dispositivo móvel. Nesse caso, as mensagens e imagens do Papa, postadas pelos meios de 

comunicação do Vaticano, funcionariam como pressuposto para uma nova catequese 

expedicionária, sendo aquela que parte para novos rumos e pela mediação e pelas imagens 

deixa de se tornar perecível para se converter em eterna. Tal pressuposto seria, sobretudo, 

devido à imagem construída ao redor de Francisco. 

Possivelmente, pelos seu gestual e abertura ao diálogo com a sociedade, a imagem que 

Kamper construiria do atual papa seria a de um novo paradigma para a liderança católica, 

rompendo com a visão de então, de uma instituição fechada e conservadora. Portanto, a nova 

imagem do papado seria o reflexo nos fiéis e na sociedade, daquilo que o autor salienta, em 

que os indivíduos não ―[...] vivem bem na linguagem. Vivem, na verdade, nas imagens do 

mundo, de si próprio e dos outros homens que foram feitos , nas imagens do mundo , deles 

próprios e dos outros homens que foram feitos para eles‖ . Nesse sentido, a corporeidade do 

Papa, falaria muito mais que a doutrina e o que ele prega, mas também seria a imagem 

projetada de uma nova igreja aberta ao mundo. 
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É nesse sentido, de adequação à realidade que as igrejas se lançaram na cruzada de 

diálogo com as pessoas que vivem no contexto digital.  

Kamper teria uma resposta, no sentido de mostrar que os indivíduos sentem fascinação 

pelo virtual, contudo ainda desconhecem sua origem, pois não se sabe como se faz ou se 

processa a tecnologia, só restando saber sobre a realidade de sua existência. Recorre-se, então, 

ao pensamento da Igreja como corpo místico de Cristo, como grande assembleia de corpos 

vivos. Como seria essa mesma assembleia sem sua movimentação corporal, presencial, mas 

sob o arquétipo de uma tela, na solidão de, talvez, uma fé individualizada é o que Kamper, 

questionasse na falta de pessoas reais que criam vínculos, que criam a cultura do encontro. 

Nesse sentido, Francisco tem insistido, e aqui Kamper e o Papa dialogam bem, é que as redes 

devem favorecer uma cultura do encontro, momento em que sem ela a comunicação poderia 

não ser eficaz. 

Nesse sentido, essas práticas culturais, inclusas as religiosas, nas redes digitais não 

ocorrem de maneira automática. Na rede, o ato de se conectar acaba sendo mantido pelo agir 

comunicacional, mas também sendo amparado pelo agir técnico das plataformas, como o 

Twiter e o Instagram. Desse modo, portanto, para um além de pesquisa que seja tecnológica 

ou computacional das redes, percebe-se que sua essência não está nas próprias redes, mas na 

complexidade da apropriação e do reconfigurar social que, por sua vez, configuram tramas de 

circulação da comunicação. É neste cenário que o sentido do religioso transita midiaticamente 

pela sociedade, moldando a cultura religiosa. Por sua vez, cria-se uma imagem religiosa do 

fiel e da Igreja, principalmente capitaneada pela figura do pontífice, que reinventa o papado, 

mas também que está por fazer uma iconoclastia do poder temporal do Vigário de Cristo.  

No limiar de nossos tempos, percebe-se uma reconfiguração do fenômeno religioso 

pelas redes sociodigitais. Portanto, Kamper, como grande observador social, colaborará no 

sentido de se buscar compreensão se essa reconfiguração do católico, via redes sociais, não é 

transformada meramente em imagem ou para transformar a relação entre o ser humano e Deus 

numa aparência midiática. Nesse sentido, pela contemplação da imagem e da pesquisa sobre o 

virtual, Kamper ajudará a traçar, dentro de sua sutileza e delicadeza peculiar, se a busca pelo 

transcendente pode ser mediada por uma máquina e até que ponto se vive uma religiosidade 

verdadeira ou uma aparência imagética, superficial, em que na luta pela manutenção dos fieis 

estratégias de midiatização não poderão fazer Golias derrotar Davi. Kamper, certamente, 

sentaria à mesa de Francisco e nela entre uma saborosa conversa teológica sobre a vida, a 

imagem seria o prato principal, e as horas seriam curtas para que os dois discutissem a 

máxima kamperiana ―a letra vivifica e o espírito mata‖. 
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Nessa nova fase contemporânea, a Igreja Católica aparecerá como instituição que passará 

de uma religião mediada a midiatizada. Essa entrada, contudo, afetará suas estruturas e 

pensamentos, ainda em curso, mas que com profundidade se encaixarão nos processos 

comunicacionais da atualidade, dos discursos e dos processos simbólicos. Contudo, no 

pontificado de Francisco, sua estratégia comunicacional estará atrelada às três mídias pensadas 

por Pross e ampliadas por Baitello, com ênfase na primária. Portanto, corpo e imagem estarão 

atrelados no desenvolver desta pesquisa. 

 

3.4 Gesto e imagem: uma união 

O processo comunicativo possui uma base fundamental e de posicionamento que é o corpo. 

Baitello (2014) dirá que o nascimento de uma pessoa poderia ser considerado o primeiro ato de 

uma comunicação social, já que o bebê sai de um ambiente aquoso, hostil e frio para alcançar 

outro patamar das linguagens de seu corpo, sejam elas olfativas, visuais ou táteis. É pelo corpo do 

recém-nascido que se transmitirá uma mensagem, de dor, de choro e, amparado por Montagu 

(1971), o autor afirmará que o sentido mais significativo será o tato e a propriocepção, fatores que 

levarão o novo ser a desenvolver uma consciência de corpo, seu primeiro meio de comunicação. 

Portanto, nos gestos podem ser percebidas a codificação genética, cultural e social do ser humano, 

conforme apresenta o semioticista Ivan Bystrina, como trindade inseparável do corpo. 

Dessa maneira, o conceito de mídia primária, desenvolvido por Pross e ampliado por 

Norval Baitello, mostrará que o corporal possui inúmeras possibilidades de produção de 

linguagens que, conforme crítica de Baitello, ainda ficam em segundo plano nas pesquisas das 

ciências da comunicação. 

Os sons e a fala, os gestos com as mãos, com a cabeça, com os ombros, os 

movimentos do corpo, o andar, o sentar, a dança, os odores e sua 

supressão, os rubores ou a palidez, a respiração ofegante ou presa, as 

rugas ou cicatrizes, o sorriso, o riso, a gargalhada e o choro são linguagens 

dos meios primários. Assim afirma Pross: ―Toda comunicação humana 

começa na mídia primária, na qual os indivíduos se encontram cara a cara, 

corporalmente e imediatamente, e toda comunicação retorna para lá‖ 

(Pross, 1972, p.128). (BAITELLLO, 2014, p.128) 

 

Num período em que o virtual traz um acento forte para o poder tecnológico, Pross 

sinaliza que o corpo será fundamental para se compreender o processo comunicativo, já que é 

nele e por ele que se alcançará a verticalidade, como forma de espaço em que se configurará o 

poder. Ao mesmo tempo, será pela corporeidade que se atingirá a horizontalidade, a partir das 

relações de igualdade, gerando vínculos que se transformarão numa partilha de espaço e 

tempo com os semelhantes. Portanto, poderia se chegar à conclusão que um gesto é a 

impressão de uma memória corporal, ao mesmo tempo em que é percebido pelo outro. Desse 
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modo, cada gesto se transforma em uma imagem, seja ela visual, olfativa ou auditiva. 

Conforme aponta Romero (2012, p. 266), o gesto não representará apenas um movimento 

corporal, da mesma forma que a imagem não será sinônimo de representação. Antes, gesto e 

imagem são mediações que possuem história, muitas vezes derivadas da comunicação, cultura 

e códigos humanos. Contudo, ambos têm no corpo o seu suporte que garante um significado 

simbólico que precisa ser decifrado. 

Baitello, por sua vez, falará sobre a riqueza da gestualidade dos braços, das mãos e dos 

dedos, dos movimentos faciais, enquanto partes mais visíveis do corpo são mais antigos que a 

linguagem fonética esse engendra no tecido cultural. Desse modo, a cultura é geradora de 

gestos que também são imagens, pois no decorrer da história, o ser humano viu a necessidade 

de gravar sua corporeidade em imagem visual. Destarte, faz-se mister contextualizar o que 

seria o conceito de imagem. 

Quando se fala em imagem, se maneira análoga está se dizendo do olhar. Dessa 

maneira, os sinais em contato com o globo ocular, seguidos pelas interpretações das 

terminações nervosas e processos químicos, se transformarão na formação visual. Por isso, o 

informacional, que é inserido sob a ótica da visão humana, passa a ser vislumbrado por 

imagem. 

Entretanto, Alberto Klein, um dos estudiosos da imagem, acrescentará, também, uma 

definição sobre aquelas imagens que não transitam pelo globo ocular. 

O uso da palavra imagem não se limita, entretanto, ao já infinito 

universo das coisas capturadas pela visão. Afinal, criamos imagens 

mentais de objetos invisíveis, que muitas vezes nunca irão se 

materializar diante de nossos olhos. O conjunto dessas imagens 

compõe aquilo que chamamos imaginário. Não se trata de um 

universo reduzido à ficção, até porque as imagens produzidas pelo 

homem acabam por refazer o próprio homem[...]. (KLEIN, 2005, 

p.177) 

 

Partindo de uma visão de Morin (1997), o autor destaca que, mesmo com os olhos 

cerrados, haverá a formação de uma estrutura que será contrária e complementar à realidade, 

esta sendo atribuída ao sonho. O sonhar, portanto, seria o responsável pela formatação de 

novos textos culturais, dessa maneira colaborando para que novas imagens sejam construídas, 

de forma que o imaginário também estará ligado ao artístico e religioso. Será pelas pinturas, 

desenhos e esculturas que se observará o imaginar além do ponto da virtualidade mental, 

desmembrando em espetáculos mágicos, religiosos e artísticos na realidade humana.  

Para Kamper, as imagens nascem do desejo da imortalidade, já que os homens tinham 

medo da morte. Portanto, a ideia de eternidade regeria a órbita do imaginário 

 ―Como imagens os homens seriam imortais, sem imagens talvez 
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pudessem ser imortais. As consequências, porém, são pesadas, por 

causa da assimetria da consciência. A primeira imagem nasce do medo 

da morte, mais precisamente do medo de dever morrer sem ser vivo, 

muito antes do surgimento da consciência. (...) a partir disso se pode 

chamar a imagem como faz Roland Barthes ‗a morte em pessoa‘. (...) 

Por meio do medo a imagem tem o papel principal no desvio do desejo 

humano. (...) O segundo capítulo na superação do medo se chama 

reprodução. A imagem dever ser perder nas imagens. (...) Fazer-se 

uma imagem do corpo humano significa torna-lo imortal, significa 

alinhá-lo na falange dos mortos vivos, dos espectros e fantasmas‖ 

(2002. CISC. Disponível em: 

http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/imagemkamper.pdf. Acesso 

em 5 dez. 2018). 

 

Em sintonia com o pensamento kamperiano, acrescenta-se o conceito de imagem 

pensado por HansBelting, em que ―imago‖ significava o retrato de uma pessoa morta. Na 

contemporaneidade, essa definição se distancia do significado que a morte tinha nas 

sociedades primitivas. Para elas, ver imagens de mortos era ver a imagem de quem não mais 

vivia num corpo, ou de uma divindade que estava em outro mundo. A concepção imagética, 

sobretudo estava ligada a questões ritualísticas e de culto aos mortos, sendo esses, pelo culto à 

imagem, reintegrados ao mundo dos vivos. Desse modo, existia uma troca simbólica do corpo 

de um morto para uma imagem viva, perpetrada pelos rituais que, por sua vez, mostravam que 

o corpo, a mídia e imagem formam uma conexão entre si e era uma imagem de culto. Belting 

tratará das relações entre a imagem, a mídia e o corpo, fundamentadas no contraste que existe 

entre imagens exógenas e endógenas. Para ele, é pelo corpo que virá a percepção da presença 

de uma ausência.  

‗Médium‘, imagem e corpo ganham assim um estatuto equalitário na 

criação de ambientes, uma vez que constituirão três instâncias 

relativamente autônomas, conquanto intimamente interdependentes, 

para constituir ambientes de imagens, ou seja, ambientes culturais de 

vinculação a partir da visualidade. (BAITELLO, 2018, p.79) 

 

Com o advento da tecnologia, nota-se que a imagem passa a ter um valor de exposição, 

portanto aderimos a ela no momento em que se observa sua não referencialidade, caindo 

numa perspectiva de abstração, que por sua vez é entendida como subtração. As imagens 

geradas pela técnica colocam aquilo que está em seu redor numa densa camada orbital que 

impedirá o favorecimento da criação de vínculos que são sejam as próprias imagens. Isso é 

resultado de uma cultura na qual as pessoas estão inseridas e apresenta imagens que são 

multiplicadas, imageticamente, por diferentes suportes.  

[...] tornam-se cada vez mais acessíveis gadjets como palm tops, 

celulares com acesso à Internet e que tiram fotos, assim como 

tecnologias de ponta, como a Realidade Virtual. Há também 

promessas para um futuro muito próximo quanto à utilização de 

hologramas e nanorrobôs (que serão literalmente ingeridos) como 

meios de comunicação interpessoal. (KLEIN, 2005, p.179)  

http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/imagemkamper.pdf
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Nesse sentido, há que se reconhecerem as funcionalidades da imagem na perspectiva da 

cultura de massa, em que o objetivo de informação perpassará as fotos e charges presentes em 

jornais e revistas, mas também pelas redes sociais digitais. Destarte, se cumprirá, segundo 

mostra Klein (2005), a característica da imagem, para os meios de comunicação e 

consumidores, de ser passatempo, distração e entretenimento. Portanto, poder-se-ia, pelas 

contribuições da Semiótica da Cultura, esboçar uma análise do fenômeno cultural, a partir de 

uma abordagem sobre as imagens, já que, por tradição, os estudos semióticos refletem e 

sistematizam teorias dos signos, que também envolvem a questão imagética. 

De um ponto de vista da cultura e levando em consideração o aspecto 

material do objeto, imagens são textos culturais, construídos pelo 

homem, frutos de sua imaginação, que duplicaram o seu mundo e seu 

imaginário, dando-lhe formas figurativas ou abstratas nos mais 

diversos suportes visuais. As diferentes funções  e naturezas das 

imagens, em diferentes épocas, congregam a ambivalência da 

distância representativa e de sua participação na essência do que está 

por detrás delas. (KLEIN, 2005, p. 186) 

 

Villém-Flusser, pensador da imagem, a denominará de biombo, enquanto Kamper a 

chama de ―órbita do imaginário‖. Portanto, num contexto midiatizado, será observada uma 

característica chamada de sedação, que se dá a partir da reprodução exaustiva de muitas 

imagens que perpassam todos os espaços e, também, pelo princípio do assentar e sentar. O 

corpo, princípio da mídia primária torna-se refém do mundo imagético, tornando-se uma 

civilização sentada. Acrescenta Flusser: 

Imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria 

dos casos, algo que se encontra lá fora no espaço e no tempo. As 

imagens são, portanto, resultado do esforço de se subtrair duas das 

quatro dimensões de espaço-tempo, para que se conservem apenas as 

dimensões do plano. Devem sua origem à capacidade de abstração 

específica que podemos chamar de imaginação. No entanto a 

imaginação tem dois aspectos: se de um lado, permite abstrair duas 

dimensões dos fenômenos, de outro, permite reconstruir as duas 

dimensões abstraídas na imagem. Em outros termos: imaginação é a 

capacidade de codificar fenômenos de quatro dimensões em símbolos 

planos e decodificar as mensagens assim codificadas. Imaginação é a 

capacidade de fazer e decifrar imagens. (FLUSSER, 2002, p.7) 
 

É nesse decifrar de imagens que, nos tempos atuais, as pessoas tendem a migrar para as 

imagens e esquecer-se do corpo, saindo daquilo que se chama de tridimensionalidade para a 

nulodimensionalidade.  

Com a proliferação das imagens que vertiginosamente passam a 

ocupar todos os espaços bidimensionais do mundo do homem, elas 

começam a exercer uma pressão irresistível sobre os corpos 

verdadeiros, tridimensionais, palpáveis, táteis, históricos (portanto 

sujeitos ao tempo e ao envelhecimento). Acabam interferindo sobre os 

corpos, levando-os a assumir cada vez mais características 
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bidimensionais, a se tornarem planos, a se transformarem em imagens. 

[...] E, como número, como pura quantificação, este corpo passou a ser 

nulodimensional, não ocupando mais nenhum espaço que não seja o 

espaço virtual do não espaço. É, portanto, isso que somos para as 

estatísticas e para a demoscopia, para o estado e para o mercado. 

Somos um número, um ponto. E um ponto não necessita o espaço de 

nenhuma de suas dimensões. Com isso está criado um corpo destituído 

de sua corporeidade. Um corpo não corpo, um quiasma. (BAITELLO 

JR., 2014, p. 66) 

 

Com o processo de midiatização, que também afeta as religiões, vê-se seus principais 

líderes recusando sua corporeidade para se transformarem em imagens em detrimento ao 

corpo, enquanto criador de vínculos e construtor de uma cultura de encontro. São líderes 

religiosos que se convertem em imagens de televisão, de Instagram. Contudo, a dimensão do 

da corporeidade fica à mercê quando se coloca em disparidade com a cultura do virtual e da 

aparência. Ao contrário, observa-se em Francisco, mesmo que numa estrutura de renovação 

do aparato comunicacional da Santa Sé, um sentido de reconstrução desse vínculo corporal, 

que não é o de renegar as imagens. Antes, é de fazer de seu corpo uma imagem que recupere o 

sentido de aproximação de construção de pontes, sem perder a essência cristã de comunidade, 

não apenas virtual, mas real. 

O gestual e o imagético possuem uma densidade arqueológica e não ingênua, já que o 

depósito cultural será, também, resultado do gesto como imagem e da imagem como gesto. 

Para tanto, no próximo capítulo, será abordada figura de Francisco e sua relação com a mídia, 

o corpo e as imagens. 
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4 O PAPA QUE VEIO DO FIM DO MUNDO 

 
Não basta circular pelas «estradas» digitais, isto é, simplesmente 

estar conectados: é necessário que a conexão seja acompanhada 

pelo encontro verdadeiro. Não podemos viver sozinhos, fechados em 

nós mesmos. Precisamos amar e ser amados. Precisamos de ternura. 

Papa Francisco. 

 
Em 13 de março de 2013, em meio a uma crise de credibilidade que envolvia a política, 

o espetáculo e a religião, envolvendo autoridades e instituições, principalmente tendo como 

pano de fundo um momento de fragilidade eclesial, seja com as questões relativas à pedofilia 

ou à inesperada renúncia de Bento XVI, o mundo viu ser eleito como o 266º sucessor do 

Apóstolo Pedro
2
 e Sumo Pontífice da Igreja Católica, um cardeal latino-americano, que 

assumiu o nome de Francisco: Jorge Mario Bergoglio. 

 Contudo, a opinião púbica não poderia mensurar que o sucesso do atual pontificado, 

numa época marcada por incertezas religiosas, se tornaria sinônimo de credibilidade e 

proximidade, no que diz respeito ao contato com as pessoas, comparado ao período de Bento 

XVI. Tal constatação, sobretudo, ganha força quando observada a referência criada por 

Francisco naqueles que professam outra religião ou católicos que não mais sentiam a presença 

do pontífice, como aquele que é responsável por ―confirmar os irmãos na fé‖ (Lc 22,32). 

Desse modo, Papa Francisco, em um tempo rápido, assumiu uma liderança, baseada em 

posições éticas, políticas e sociais, que o levou a pautar agendas temáticas da mídia, sobretudo 

as expectativas que dizem respeito ao catolicismo. Contudo, esta visão não está alicerçada, 

num primeiro momento às estratégias de comunicação do Vaticano, mas, de maneira muito 

profunda, à personalidade comunicativa de Francisco que conseguiu, a partir de seus gestos 

cotidianos, revalorizar ocasiões em que poderiam passar despercebidas por atos protocolares. 

Portanto, compreender a figura do Papa Francisco, visto como um fenômeno midiático 

(cf. LORUSSO; PEVERINI, 2017, p.8), pressupõe uma observação de sua dimensão 

comunicativa, como aquela que restituiu o comunicar a um patamar participativo, como forma 

primária de participação. Desse ponto de vista, se comunica não para a transmissão de 

mensagens ou conteúdo, mas, de maneira radical, compartilha o sentido que se dá à vida além 

dos limites de momentos do dia a dia ou de agenda, mas observando a completa existência 

dos indivíduos, seja quando falam, quando sorriem, se cumprimentam ou se vestem. 

Por isso, numa visão da semiótica da cultura, seria correto dizer que Francisco não se 

                                                      
2
 Apóstolo de Jesus Cristo, Simão, como era seu verdadeiro nome, fez parte do grupo dos doze seguidores mais 

próximos de Jesus, de quem recebeu o mandato de apascentar as ovelhas e ser pescador de homens. Para os 

católicos, é o primeiro bispo de Roma, ou seja, o primeiro Papa. 
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detém nos momentos em que se dedica à comunicação, mas seu carisma comunicacional está 

mais ao nível da vida cotidiana das pessoas. Dessa forma, estudar o Papa Francisco se 

transforma em um momento interessante para os estudos da semiótica, da cultura e da 

comunicação, já que ele está no cruzar de gêneros e espaços discursivos já constituídos para 

gerar nas situações inesperadas sentidos inéditos. Portanto, se poderia verificar que Francisco 

é a encarnação institucional, ao mesmo tempo em que funciona como mecanismo que renova 

a instituição (cf. LORUSSO; PEVERINI, 2017, p.8), já que reformula os códigos de etiqueta 

do papado e é nessa contínua reformulação se encontra sua força semiótica. Francisco é um 

sujeito social que constrói comunidades, ao mesmo tempo em que assume uma função 

representativa institucional que redefine os códigos e a missão da Igreja Católica, sem renega-

los. No seu carisma acaba por redefinir, enquanto função simbólica, os valores universais 

reconhecidos mesmo por aqueles que não pertencem ao catolicismo, o que contribui para que 

o ―fenômeno Francisco‖ ganhe um relevante peso nas discussões sociais e comunicacionais. 

São pelos seus gestos, palavras, sobretudo pela sua capacidade de não se adequar à 

ritualidade, que se constrói um sentido compartilhado, carregado de legitimidade social e 

relevância. 

Nesse sentido, esta pesquisa pretende se centrar em apresentar como Francisco redefine 

o senso de cristianismo e de comunidade, por seus gestos e imagens. Antes, porém, de abordar 

o seu pontificado, faz-se mister percorrer a história de Jorge Mario Bergoglio antes de assumir 

o posto de sucessor do Apóstolo Pedro e 266º Pontífice da Igreja Católica.  

 

4.1 Bergoglio: um latino-americano  

 

Jorge Mario Bergoglio, nascido em 17 de dezembro de 1936 na cidade de Buenos Aires, 

Argentina, é o primeiro de cinco filhos do casal Mario José Bergoglio e de Regina Maria 

Sivori. Ambos são imigrantes italianos vindos das regiões do Piemonte e da Ligúria e que se 

conheceram na capital argentina e se casaram. O pai de Francisco aportou em 1929, vindo 

atrás de alguns parentes que tinham imigrado para as terras prósperas da América e que já 

haviam constituído uma pequena empresa. Conquistando um emprego como ferroviário, 

conhece sua futura esposa, de cujo matrimônio nasceria, depois do atual Papa, Óscar Adrián, 

Marta Regina, Alberto Horácio e Maria Helena, a única irmã ainda viva de Francisco. 

Um detalhe importante para se compreender o legado vocacional de Francisco diz 

respeito a seu pai. Filho único, Mario José, quando se mudou para Argentina, trouxe consigo 

sua mãe Rosa Margherita Vassallo, figura importante para o crescimento do neto e seu futuro 
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discernimento para a vida religiosa. Católicos praticantes, filho e mãe militavam na nascente 

Ação Católica de San Martino de Asti, instituição responsável por dar protagonismo aos 

leigos na sociedade, de acordo com os princípios da Doutrina Social da Igreja (Cf. VIGANÒ, 

2016, p.19). 

O pai do futuro Papa será a primeira pessoa a quem o filho comunica seu chamado à 

vida religiosa e sacerdotal. Conversando com os jornalistas Sergio Rubin e Francesca 

Ambrogetti, Bergoglio contará que o pai recebeu bem a notícia, fruto da herança de sua mãe 

Rosa em termos religiosos, mas também da força, fruto da dor de ter deixado sus terra natal, a 

Itália. A avó Rosa, de fato, deixará um legado importante na infância do neto, já que com o 

nascimento dos filhos, a mãe de Bergoglio confia e divide com a sogra o cuidado com o 

pequeno Jorge. 

É nesse cenário familiar que Jorge Mario Bergoglio cresce, vendo seus irmãos 

nascerem, nos jogos de brincadeira com o pai, ao escutar música clássica com a mãe e sendo 

nutrido pela religiosidade da avó que a família vive sua caminhada inserida no contexto de um 

país da América do Sul. Os Bergoglio moravam no conhecido bairro de Flores e ali a família 

se fixou, principalmente cultivando suas tradições, ao mesmo tempo em que se ajudavam nas 

tarefas diárias. Um fato marcante da vida do Pontífice foi quando sua mãe, após nascer o 

quinto filho, ficar paralítica. Foi nesse período em que ao pequeno Jorge foi ensinado o ofício 

de cozinheiro, já que sua mãe não conseguia ficar em pé e precisava do auxílio dos filhos para 

lidar com as panelas. 

Figura 1 – Jorge Mario Bergoglio, já com o hábito religioso, entre sua família. 

 

Fonte: <https://www.semana.com/nacion/galeria/familia-del-papa-francisco/536718> 
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Em sua adolescência, sonhou em se casar, pois era um menino romântico. Foi por 

Amalia Dumonte que o coração de Jorge Bergoglio pulsou mais forte, o que resultou em uma 

carta com um desenho de uma casa fazendo uma referência ao futuro, porém com uma 

indicação ―[...] se não me caso contigo me tornarei padre‖ (C.f HIMITIAN, 2013, p.21). É 

nesse mesmo período da paixão que seu pai tomou uma decisão. Além de matricular o filho 

na escola secundária, o colocou para trabalhar em um escritório de contabilidade. Para o 

patriarca da família Bergoglio, como italiano e imigrante, o melhor que poderia deixar aos 

filhos era um legado de educação e trabalho, princípios que nortearam a vida daquele que se 

tornaria o primeiro Papa latino-americano. Fazia limpeza no primeiro emprego, depois foi 

trabalhar numa fábrica de meias em que o pai era o contador. Mas foi num laboratório de 

análises químicas que conheceu Esther Ballestrino de Careaga, sua chefe, que foi responsável 

por lhe mostrar a militância política. 

Num período de estudos sobre química e física, o que mais saltava os olhos de Jorge era 

a literatura, os estudos psicológicos e a espiritualidade. Nesse sentido, aos 18 anos sentiu o 

primeiro chamado à vida religiosa. Antes, porém disse à mãe que estudaria medicina. Regina 

Sivori, então, preparou um quarto no terraço para que o filho pudesse estudar mais tranquilo e 

para se preparar para o estudo das ciências médicas. Certo dia, entrou no quarto e, 

surpreendida, encontrou livros filosóficos e teológicos. Respondendo à mãe que o questionava 

pelo motivo o qual tinha dito que estudaria medicina, Jorge responde: ―Não menti, mãe, vou 

estudar medicina da alma‖ (c.f HIMITIAN, 2013, p.25). 

Entre alegrias, trabalho, espiritualidade, família, esporte e esforço, Jorge Mario 

Bergoglio viveu um momento de vida comum a outros jovens de seu contexto cultural e de 

tempo. Por isso, é na simplicidade, que não se pode tornar retórica, que vemos os traços 

característicos da simples convivência de uma família numerosa e não abastada 

financeiramente, mas normal. É nesse contexto que Bergoglio descobre algo que poderia 

mudar a sua vida para sempre: a vida sacerdotal. 

4.2 A vocação: olhando com misericórdia, Deus o escolheu 

 

Influenciado pela presença da avó paterna, que o ensinara as orações e a presença 

atuante na igreja, aos 18 anos Jorge Mario Bergoglio é surpreendido por um episódio que vai 

modificar o rumo de sua vida. Era o dia 21 de setembro de 1954, dia da memória litúrgica de 

São Mateus, cobrador de impostos, um dos apóstolos de Jesus e evangelista, e Bergoglio 

passara na paróquia de seu bairro para um momento de orações. Ao se dirigir ao 

confessionário, encontrou o Padre Carlos Duarte Ibarra que o confessou. O futuro Papa irá se 
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lembrar daquele dia marcante como se o tivessem derrubado do cavalo, fazendo uma alusão à 

queda que o Apóstolo Paulo teve ao encontrar com Jesus. Naquela igreja, Bergoglio teve a 

certeza de que o chamado à vida sacerdotal era forte, assim como o chamado de Jesus a 

Mateus, o olhando com misericórdia e o escolhendo, o retirou da banca de impostos para fazê-

lo anunciador da Palavra de Deus. 

Nesse sentido, quando Bergoglio é eleito bispo, escolhe o lema Miserando atque 

elegendo (como não existe em português o verbo ―misericordiar‖, a tradução mais próxima 

para a expressão poderia ser ―olhando com misericórdia o escolheu‖), que adotará também 

como Papa, remetendo à conversão, vocação e anúncio do Evangelho por São Mateus, mas, 

ao mesmo tempo favorece a uma chamada espiritual.  É a linha que será seguida pelo jovem 

argentino em sentido dialógico, na escuta divina e na busca por uma ajuda de discernimento 

vocacional. A tarefa da ajuda será confiada ao Padre Enrique Pozzoli, o sacerdote que tinha 

conferido o sacramento do Batismo em 1936, que o instiga a rezar e deixar que a resposta 

viesse de Deus (C.f VIGANÒ, 2016,p.21). É por consideração ao convite do padre que 

Bergoglio construiu sua escolha à vida sacerdotal aos poucos. Formou-se em perito químico, 

ao mesmo tempo em que não deixou de trabalhar e de sair com os amigos. Em 1956, dá um 

primeiro passo para se tornar padre, ingressando no Seminário de Buenos Aires. Contudo, 

uma complicação pulmonar e, uma cirurgia que retira a parte superior de um dos pulmões o 

afasta dos estudos seminarísticos, com um grande período de convalescência. 

Depois de curado, Jorge Mario não volta mais ao seminário diocesano, mas, em 1958, 

começa seus estudos para se tornar um jesuíta. Ao ingressar na Companhia de Jesus
3
, 

Bergoglio estudou filosofia e teologia no Chile, no período religioso conhecido como 

noviciado, e treze anos após sua entrada foi ordenado sacerdote. Apenas com 36 anos, fruto 

de uma personalidade carismática, foi nomeado provincial da Argentina, cargo que exerceu 

até 1980 quando foi convidado a atuar no ensino, principalmente lecionando disciplinas 

filosóficas, teológicas, de psicologia e literatura.  

E é na sua formação jesuítica que se encontra, também, uma chave para se compreender 

seu estilo comunicativo, conforme aponta Spadaro (2014). 

[...] o seu estilo de agir e pensar são plasmados da visio inaciana, da 

tensão antinômica a ser sempre e de qualquer maneira em actione 

contemplativus. Se a ação bergogliana não é enquadrada nesta 

dimensão contemplativa e profundamente orante e de discernimento, 

não se compreende o significado. (SPADARO, 2014, p.9, trad. nossa) 

 

                                                      
3
 A Societas Iesu, conhecida como Companhia de Jesus, foi fundada em 1534 por jovens estudantes da 

Universidade de Paris, tendo como líder Iñigo Lópes de Loyola, que seria, posteriormente, conhecido como 

Inácio de Loyola. 
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Para Leone (2017), os sentidos dos gestos que serão observados no Papa Francisco são 

resultado de uma trajetória marcada pela formação espiritual e comunicativa da Companhia 

de Jesus. Segundo o autor, a ordem religiosa se fundamenta na atenção minuciosa da 

sistematização da interioridade espiritual alinhada com a conduta externa do jesuíta, ou seja, o 

membro da congregação a afirmação da espiritualidade deve estar inscrita nos sinais. Pelo 

pensamento de Santo Inácio de Loyola:  

[..] coloca a ideia de ―observabilidade generalizada‖ como a base da 

comunicação jesuíta dos séculos seguintes; justapostos no novo aeon 

de encontros e trocas acelerados, de misturas que antes eram incomuns 

ou mesmo proibidas, o jesuíta sempre estará sob os olhos de alguém, e 

cada vez mais sob os olhos de tudo; uma vez que tudo o que ele faz ou 

diz, todo gesto ou movimento, toda roupa e toda postura de seu corpo 

significam ou contribuem para significar uma conotação da 

Companhia, então é necessário, por um lado, não deixar nada ao acaso 

e, por outro, identificar uma estratégia que permite regular esta 

conotação de acordo com os contextos, salvaguardando o que hoje 

seria chamado, com o termo retirado das ciências da comunicação 

modernas, a "imagem coordenada" dos jesuítas. (LEONE, 2017, 

p.103-104) 

 

A partir da lição inaciana, Bergoglio escolhe, como opção de vida, focar nas coisas 

pequenas dentro de um contexto maior que é a construção do Reino de Deus. Nesse sentido, o 

discernimento será um marco na sua vida vocacional. 

O discernimento é uma das coisas que Santo Inácio mais trabalhou 

interiormente. Para ele, é um instrumento de luta para conhecer 

melhor o Senhor e segui-l‘O mais de perto. Impressionou-me sempre 

uma máxima com que se descreve a visão de Inácio: Non coerceri a 

maximo, sed contineri a minimo divinum est. (não estar constrangido 

pelo máximo, e no entanto, estar inteiramente contido no mínimo, isso 

é divino). Reflecti muito sobre esta frase a propósito do governo, de 

ser superior: não estarmos restringidos pelo espaço maior, mas sermos 

capazes de estar no espaço mais restrito. Esta virtude do grande e do 

pequeno é a magnanimidade, que da posição em que estamos nos faz 

olhar sempre o horizonte. É fazer as coisas pequenas de cada dia com 

o coração grande e aberto a Deus e aos outros. É valorizar as coisas 

pequenas no interior de grandes horizontes, os do Reino de Deus. 

(FRANCISCO, 2013, n.p) 

 

O estar presente nas coisas pequenas será considerada uma chave de leitura para a 

performance comunicativa de Francisco, principalmente voltado ao contato humano, 

rompendo as barreiras do rito e do cerimonial, se fazendo próximo. E é essa proximidade que 

o fará ser eleito bispo e nomeado cardeal. 

4.3 Bispo, arcebispo e cardeal: sua experiência e vínculo na cidade 

 

Em 1992, o cardeal Antonio Quarracino, arcebispo de Buenos Aires e primaz da 

Argentina, solicitou a João Paulo II que pudesse contar com a ajuda de um bispo auxiliar no 

pastoreio de uma grande capital sul-americana. Segundo Palácios e Godoy (2013), a indicação 
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que Quarracino fez ao Papa foi de Bergoglio, o definindo como um jesuíta que apresentava 

serenidade, precisão e uma velocidade mental que não era comum. 

Comunicado pelo Núncio Apostólico, embaixador do Vaticano na Argentina, Bergoglio 

respondeu negativamente à nomeação alegando o quarto voto que fizera como jesuíta. Os 

jesuítas, além dos votos de pobreza, obediência e castidade emitem um voto que o impeçam 

de ocupar qualquer título de dignidade na Igreja. Trata-se do voto de obediência ao Papa, que 

nesse caso foi utilizado por João Paulo II para fazer de Bergoglio um bispo auxiliar. 

Aceitando a nomeação, foi ordenado em 27 de junho de 1992 e os primeiros meses no novo 

ministério não foram fáceis. Fora nomeado para atuar na região de Flores, seu bairro natal, 

que também abrangia uma área com famílias de classe média, complexos de casas humildes e 

comunidades carentes, o que permitiu que ele iniciasse o trabalho com o que mais apreciava: 

a tarefa pastoral. Inaugurando um novo estilo de bispado, se posicionou não como uma 

autoridade que fica em um escritório e utiliza um telefone para ligar aos padres e saber como 

iam os assuntos paroquiais. Antes, se transformou no primeiro bispo a percorrer diariamente 

as ruas de sua área de atuação. 

Himitian (2013) recolheu o depoimento de um Padre Fernando Gianetti que, na época 

de Bergoglio como bispo auxiliar, relembra a característica de criar vínculos do bispo.  

―Com ele, iniciou-se um estilo de bispado muito mais aberto. Ele não 

era apenas a autoridade encarregada. Era alguém que estava disposto a 

ouvir os sacerdotes, acompanha-los e ajuda-los na tarefa pastoral. Ele 

vinha ver e escutar você. Isso marcou um vínculo muito estreito tanto 

com os sacerdotes da zona sul quanto os fiéis‖. (HIMITIAN, 2013, 

p.88-89) 

 

Foi com essa proximidade com os fiéis e com os padres, que o cardeal Quarracino, 

impossibilitado por problemas de saúde, pede ao Papa que Bergoglio seja nomeado arcebispo 

coadjutor, ou seja, aquele com direito de suceder automaticamente o bispo titular quando de 

sua renúncia ou morte. E foi em 28 de fevereiro de 1998 que Jorge Mario Bergoglio assume o 

arcebispado de Buenos Aires e o título de primaz (o primeiro dentre os bispos de um país). 

Contudo, em abole a cerimônia de posse e os trajes luxuosos que a ocasião sugeria. Não tinha 

motorista e transformou seu escritório em depósito para coleta de alimentos aos mais 

necessitados. Com uma vida comum, também recuou a assumir a casa episcopal, no bairro em 

que o presidente da Argentina mora, para habitar em um apartamento no 3º andar do completo 

da catedral de Buenos Aires. Cozinha sua própria comida, talvez pela influência da ajuda que 

dava a sua mãe quando era paralítica e utilizava o transporte público para ir ao encontro dos 

fiéis. 
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Figura 2: Bergoglio utilizando o metrô de Buenos Aires. 

 

Fonte:http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano/vaticano-papa-pede-aos-argentinos-que-troquem-viagem-

a-roma-por-donativos-solidarios/ 

 

Foi no seu governo como arcebispo que, fruto de seu contato com o povo e clero, se 

favoreceu o incentivo aos conhecidos padres villeros, aqueles que dedicariam seus trabalhos 

nas comunidades pobres da capital argentina. Seu pedido era não só para que os sacerdotes 

exercessem seu ministério, mas que habitassem nas vilas, compartilhando as experiências do 

trabalho diário e evangelizador, numa troca de vivências e desafios. 

 
Figura 3 – Arcebispo Jorge Mario Bergoglio preside a missa junto com os padres villeros em comunidade pobre 

de Buenos Aires. 

 

Fonte: https://www.lastampa.it/2018/03/11/vaticaninsider/los-pilares-fundamentales-de-la-parroquia-villera-de-

bergoglio-sacramentos-y-promocin-humana-dHMnHxQUgd2P3nHLt86TBI/pagina.html 

http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano/vaticano-papa-pede-aos-argentinos-que-troquem-viagem-a-roma-por-donativos-solidarios/
http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano/vaticano-papa-pede-aos-argentinos-que-troquem-viagem-a-roma-por-donativos-solidarios/
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Mantendo o costume de quando ainda era um bispo auxiliar, Bergoglio também 

frequentava os bairros pobres, comia com os moradores, tomava o mate, rezava e promovia 

uma cultura do encontro. É da sua experiência com os mais necessitados que, quando já Papa, 

transfere a Missa da Ceia do Senhor da Basílica de São Pedro, conhecida como Lava-Pés, 

para um lugar em que se encontram detentos e refugiados, na mesma condição de quando era 

o arcebispo portenho. 

Foi nesse sentido que, fortalece, também, como arcebispo um projeto voltado à 

evangelização e comunhão, em linha com a corrente da Teologia do Povo, uma ramificação 

argentina da Teologia da Libertação e sua opção preferencial pelos pobres. Por conta disso, 

vai com a hierarquia eclesiástica, mesmo já tendo sido cardeal, em 2001, por João Paulo II, às 

periferias existenciais das comunidades. Quando criado cardeal, opta por adaptar a veste 

cardinalícia do falecido cardeal Quarracino e convida seus amigos e parentes para que não 

viajassem a Roma para a entrega do título cardinalício.  

Em 2005, após a morte de João Paulo II, durante o conclave que elegeu Bento XVI, foi 

um dos cotados para assumir o papado. Contudo, recuou e preferiu apoiar o nome de Joseph 

Ratzinger. Voltou à Argentina e continuou seu trabalho missionário nas ruas e com os mais 

necessitados até a surpreendente renúncia de Bento XVI em fevereiro de 2013, momento em 

que a Igreja Católica enfrentava uma crise institucional sem precedentes, sobretudo pelo 

escândalo da pedofilia e das intrigas internas. Comprou suas passagens de ida e volta a Roma, 

despediu dos fiéis com o propósito de voltar, já que o dever dos cardeais seria de eleger um 

novo Papa não mais velho. Bergoglio já contava com 76 anos e às vésperas de ter seu pedido 

de aposentadoria aceito pelo futuro pontífice, não estando nas primeiras fileiras do banco de 

apostas, em 13 de março de 2013, foi eleito como 266º sucessor do Apóstolo Pedro. 

4.4 Conclave: a eleição 

 

O mundo ainda observava e procurava entender as consequências históricas da renúncia 

de Bento XVI quando, por dever da Sé Vacante
4
, os cardeais começaram a chegar a Roma 

para a eleição do novo pontífice. Em termos comunicacionais, o período que versou entre o 

dia 11 a 28 de fevereiro de 2013, foi um dos mais agitados para os veículos de comunicação 

do Vaticano. Bento XVI se transformara em Papa Emérito (aquele que deixou o exercício do 

mandato), uma instituição ainda não compreendida no Código de Direito Canônico, já que o 

                                                      
4
 O período de Sé Vancante é compreendido entre a morte ou renúncia de um Papa até a eleição do seu sucessor. 

Nesse período, o governo da Igreja fica a cargo do Carmelengo, uma espécie de administrador, mas que não tem 

o poder de realizar qualquer alteração na Igreja Católica. Cabe a ele, auxiliado pelo Decano do Colégio 

Cardinalício, chamar para o conclave os cardeais com menos de 80 anos para a eleição do novo Papa. 
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último Papa a renunciar tinha sido no século XV, mas que deveria ser ainda lembrado pelas 

futuras gerações. Para tanto, uma operação de comunicação foi montada para as últimas 

audiências, encontros e para a despedida oficial no dia 28, dia em que a Sé ficou vacante.  

Uma das pessoas-chave para o aparato comunicacional foi Mons. Dario Edoardo 

Viganò, que se tornaria o futuro Prefeito da Secretaria para a Comunicação, executando um 

planejamento de mídia e que garantissem aos expectadores uma experiência de imersão em 

imagens e gestos da despedida de Joseph Ratzinger do papado. Entre as iniciativas estava a 

cobertura da saída de bento XVI do Palácio Apostólico, seu embarque em um helicóptero do 

governo italiano e um sobrevoo pela capital italiana com destino à Vila Pontifícia de Castel 

Gandolfo, ao som dos sinos das igrejas romanas, local em que o Papa Emérito ficou até a 

eleição de seu sucessor. 

Figura 4 – Helicóptero levando Bento XVI fez parte da estratégia de comunicação do Vaticano para a renúncia 

do Papa. 

 

Fonte: <https://veja.abril.com.br/mundo/papa-bento-xvi-anuncia-renuncia-ao-pontificado/> 

 

O plano midiático ainda previa as imagens das congregações pré-conclave, momento 

em que os cardeais teriam direito a utilizar a palavra, a Missa Pro Eligendo Romano 

Pontifice
5
 a entrada dos eleitores na Capela Sistina e a primeira aparição do eleito. 

Durante o período pré-conclave, Bergoglio passou como um despercebido entre aqueles 

que eram papáveis, como o cardeal de Milão, Angelo Scola, e o arcebispo de São Paulo, o 

brasileiro Odilo Pedro Scherer. Nas congregações, em um discurso curto falou sobre o desafio 

                                                      
5
 Celebração em que os cardeais reunidos, antes de entrar no conclave, pedem a Deus discernimento para a 

escolha do novo Papa. 
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da Igreja, de não ser fechada em si mesma, e o trabalho do futuro pontífice. ―Pensando no 

próximo Papa‖: um homem que, a partir da contemplação de Jesus Cristo e da adoração a 

Jesus Cristo, ajude a Igreja a sair de si rumo às periferias existenciais, que a ajude a ser a mãe 

fecunda que vive da ―doce e confortadora alegria de evangelizar‖ (BERGOGLIO, 2013, n.p). 

Nesse tópico, se percebe a formação jesuítica, que pressupõe o senso contemplativo, mas ao 

mesmo tempo de externar essa contemplação pela ação. 

O conclave
6
 que elegeu Bergoglio durou cerca de dois dias. Começando com o ingresso 

solene dos cardeais na Capela Sistina, no dia 12 de março, finalizou na noite do dia 13 com o 

famoso Habemus Papam
7
. Durante os dias, especulações imagéticas surgiram em torno da 

eleição e da figura do novo Papa. A disputa de duas gaivotas no topo da chaminé montada no 

telhado da Capela Sistina e, o peregrino, observado como um sinal para novos tempos foram 

utilizados para registrar o período de instabilidade institucional que se encontrava na Igreja, 

fruto dos variados escândalos envolvendo o clero nos últimos anos. 

 

Figura 5 - As famosas gaivotas que brigaram em cima da chaminé da Capela Sistina 

 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/renuncia-sucessao-papa-bento-xvi/noticia/2013/03/ficarei-ate-fumaca-

branca-diz-fiel-descalco-e-sob-chuva-no-vaticano.html e <http://g1.globo.com/mundo/renuncia-sucessao-papa-

bento-xvi/noticia/2013/03/gaivota-e-flagrada-pousada-sobre-chamine-da-capela-sistina.html  

 

Outro destaque do conclave de 2013 diz respeito à comunicação da eleição do Pontífice. 

A antiga tradição do catolicismo comunica aos fiéis que o Papa foi eleito pela cor da fumaça: 

se preta não houve eleição; branca indica que temos um novo pontífice. Aí temos uma dupla 

constatação que se refere ao fogo, em que Baitello (2018) aborda sobre a questão sagrada, 

                                                      
6
 Conclave é a reunião secreta de cardeais, com menos de 80 anos, para a eleição do Romano Pontífice. Por ser 

secreta, a palavra conclave deriva de ―com chave‖, para afirmar que somente os eleitores podem ficar no interior 

da Capela Sistina durante os escrutínios de escolha do futuro Papa. 
7
 Significa ―Temos Papa‖. É o momento em que o cardeal protodiácono anuncia ao povo a eleição do sumo 

pontífice, seu nome de batismo e o nome que assumiu como Papa. 
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antes da artesanal, e de objeto de culto que levaria à transcendência. Não podemos nos 

esquecer da utilização do incenso nas celebrações, cuja fumaça produzida é sinal de louvor e 

de que nossos pedidos alcançarão os céus. O povo ser informado sobre a escolha de um novo 

Papa pela fumaça também tem algo que traduza para uma elevação divina. A fumaça é 

resultado daquele primeiro fogo domesticado, ao mesmo tempo em que o segundo fogo, já 

chamado de eletricidade sendo aporte para o registro e o envio de informações. 

Com ela (eletricidade), tudo pode ser mágico, de um mesmo fio 

podem emergir luz, calor, som, magia, imagens estáticas, imagens 

animadas, sinais e vestígios, aparições, vozes vivas, vozes de mortos, 

choques que ressuscitam, choques que matam, em uma diversidade e 

disparidade impensáveis. (BAITELLO, 2018, p.72)  

 

É nessa mesma noite em que o sinal (fumaça) do primeiro fogo sagrado, identificado 

pela queima dos votos válidos, buscando a transcendência do momento, já que um dos títulos 

do Papa é Santo Padre, se une ao segundo fogo da eletricidade quando os smartphones, os 

televisores e computadores transmitem imagens e sons vindos da Praça de São Pedro, 

anunciando a chegada de um novo momento para o catolicismo. 

 

Figura 6 – Fumaça branca indica a eleição de Francisco. 

 

Fonte: https://www.voanews.com/a/live-updates-day-two-of-the-papal-conclave/1620333.html 

 

 

 

 

https://www.voanews.com/a/live-updates-day-two-of-the-papal-conclave/1620333.html
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Figura 7 – Fiéis reunidos na Praça de São Pedro registram a primeira aparição de Bergoglio como Papa 

Francisco. 
 

 

Fonte: http://photos.com.br/habemus-papam-e-habemus-fotos-tambem/  

4.5 Habemus Papam: Irmãos e irmãs, boa noite! 

 

Quando um pontífice é eleito, além da fumaça branca, os sinos badalam em tom festivo 

e a Praça de São Pedro começa a ficar cheia para a primeira aparição do novo Papa. O 

escolhido, na conhecida Sala das Lágrimas, muda seus trajes para, da sacada da Basílica, dizer 

algumas palavras e dar sua primeira bênção, conhecida como Urbi et orbi
8
. Para 2013, o 

Centro Televisivo Vaticano, que distribuía o sinal em cadeia para emissoras do mundo inteiro, 

preparou novos enquadramentos do Papa. Até então, se tinha a imagem de frente do pontífice, 

mas a partir de então, uma câmera estava planejada para tomar imagens a partir das costas do 

eleito, para que os espectadores pudessem ter a percepção do olhar do Santo Padre ao encarar 

a praça.  

Passado algum tempo depois da fumaça branca, o cardeal protodiácono Jean Louis 

Tauran sai na sacada com a tradicional expressão Habemus Papam, dizendo ao povo que o 

escolhido era Jorge Mario Bergoglio e, a partir daquele momento, assumiria o nome de 

Francisco. Para quem acompanhava pelos meios de comunicação percebeu que os 

comentaristas ficaram a procura de informações sobre Bergoglio, já que ele não era um 

outsider, mas principalmente pelo nome que fora escolhido. 

Naquela noite de 13 de março, quando Bergoglio sai na sacada, já como Papa. A 

multidão é absorvida pelos segundos de silêncio antes de sua primeira frase: Irmãos e irmãs, 

                                                      
8
 A bênção Urbi et orbi, ou seja, à cidade e ao mundo é recitada na eleição do novo Papa e quando ele celebra o 

Dia de Natal e o Domingo de Páscoa. Como o Pontífice é também o Bispo de Roma, se conhece essa prece por 

ser dirigida à cidade de Roma e ao mundo, já que o Papa é o líder espiritual dos católicos. 

http://photos.com.br/habemus-papam-e-habemus-fotos-tambem/
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boa noite! Neste momento, de segundos, é empregada uma saudação normal, mas, ao mesmo 

tempo, surpreendente. O ―Boa noite‖, cheio de simplicidade, cala a Praça de São Pedro e o 

mundo que assistem pelos meios de comunicação mais potentes, a singeleza do cumprimento 

de alguém que se faz próximo, do mesmo modo que se aparenta como revolucionário. A 

sensação é de que algo tenha mudado, não somente porque o novo pontífice é jesuíta ou o 

primeiro chefe da Igreja Católica vindo da América do Sul. Na singularidade daquela 

expressão, talvez uma das mais coloquiais que se tenha, o mundo será surpreendido pelos 

sinais que logo se seguirão. 

Papa Francisco, no seu primeiro encontro com os fiéis, às 20h22 (horário de Roma) se 

apresenta de maneira simples, com a batina branca, sem a murça vermelha e a estola de seus 

predecessores. A partir daquele momento, a cerimônia passa a ser transformativa (c.f 

VIGANÒ, 2016, p.15). 

Foi o primeiro gesto de saudação e um sinal de contato, aquilo que Villém-Flusser 

chamaria de ―enlace‖ e que Sedda (2017) sintetizaria como ―fazer coisas ordinárias, e 

ordinariamente esquecidas, em momentos extraordinários. Render o ordinário extraordinário 

devolvê-lo sensivelmente o encanto‖ (SEDDA, 2017, p.50). O próprio nome Francisco, dito 

da sacada, é um programa de ação, paixões e valores, evocando amor, simplicidade e contato.  

Escolher Francisco como nome seria um planejamento para o papado e diz respeito a escolhas 

latentes do pensamento mundial. 

Na eleição, tinha ao meu lado o Cardeal Cláudio Hummes, o arcebispo 

emérito de São Paulo e também prefeito emérito da Congregação para 

o Clero: um grande amigo, um grande amigo! Quando o caso 

começava a tornar-se um pouco «perigoso», ele animava-me. E 

quando os votos atingiram dois terços, surgiu o habitual aplauso, 

porque foi eleito o Papa. Ele abraçou-me, beijou-me e disse-me: «Não 

te esqueças dos pobres!» E aquela palavra gravou-se-me na cabeça: os 

pobres, os pobres. Logo depois, associando com os pobres, pensei em 

Francisco de Assis. Em seguida pensei nas guerras, enquanto 

continuava o escrutínio até contar todos os votos. E Francisco é o 

homem da paz. E assim surgiu o nome no meu coração: Francisco de 

Assis. Para mim, é o homem da pobreza, o homem da paz, o homem 

que ama e preserva a criação; neste tempo, também a nossa relação 

com a criação não é muito boa, pois não? [Francisco] é o homem que 

nos dá este espírito de paz, o homem pobre... Ah, como eu queria uma 

Igreja pobre e para os pobres! (FRANCISCO, 2013, n.p) 

 

 Aquela saudação de Bergoglio, pronunciada de maneira excitante, leve e não solene dá 

abertura a um novo tom de significados e uma (re)significação do papado. Depois daquela 

singela e tímida saudação, faz-se o silêncio. Francisco não só retoma a questão de silenciar, 

mas traz o silêncio ao cenário comunicativo, de maneira a ofertar uma alternativa ao rumor.  

Do mesmo modo, oferece um ambiente de ver e ouvir, conforme o pensamento de 
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Baitello (2005), num diálogo reflexivo com Joachin-Ernst Berendt. 

Assim, o ouvir e o ver, operações perceptivas associadas a cada um 

destes dois universos, requerem ambos o cuidado e o cultivo dos 

próprios limites. O ouvir, mais vinculado ao universo do sentir, da 

paixão, do passivo, do receber e do aceitar. O ver, mais associado ao 

universo da ação, do fazer, da atividade, do atuar, do agir e do poder 

[...] (BAITELLO, 2005. p. 143). 

 

Em suas primeiras palavras, Papa Francisco além de promover uma cultura do encontro, 

também coloca como protagonismo uma cultura do ouvir, a qual Baitello, em diálogo com 

Dietmar Kamper, dirá que se inicia um novo momento da temporalidade, pois, a partir do 

ouvir, acontece o ―[...] desenvolvimento da percepção humana para as relações mais 

profundas, para os nexos profundos, para os sentidos e para o sentir‖ (BAITELLO, 2005, p. 

146). 

Apenas feita a saudação e o silêncio, Francisco continua sua mensagem ao povo: ―Vós 

sabeis que o dever do Conclave era dar um Bispo a Roma. Parece que os meus irmãos 

Cardeais tenham ido buscá-lo quase ao fim do mundo… Eis-me aqui!‖. Tais palavras 

relembraram a eleição de Karol Wojtyla, em 1978, quando João Paulo II disse que seus 

irmãos cardeais haviam elegido um Papa vindo de longe. Mais uma vez a imagem será 

amaneira privilegiada para a percepção do que se ocorre na Praça de São Pedro, como 

pressuposto de futuro para a Igreja Católica, transformando o acontecimento em evento e, 

como consequência, em comunicação (c.f VIGANÒ, 2016, p.14). 

Papa Francisco depois de saudar a multidão, em seu breve discurso, prossegue rezando 

pelo seu predecessor, Bento XVI, ao mesmo tempo em que deseja que todos percorram um 

caminho de fraternidade universal.  

Contudo, um gesto mais eloquente surpreende os fiéis e quem acompanha o evento 

pelos meios de comunicação. Antes da bênção Urbi et orbi, Francisco abre os braços e se 

dirige a seus interlocutores: ―antes, peço-vos um favor: antes de o Bispo abençoar o povo, 

peço-vos que rezeis ao Senhor para que me abençoe a mim; é a oração do povo, pedindo a 

Bênção para o seu Bispo. Façamos em silêncio esta oração vossa por mim‖ (FRANCISCO, 

2013, n.p). Depois de suas palavras, a praça, que antes fervilhava, silencia, recolhendo-se na 

ausência de som junto com o Papa. É um primeiro gesto de abaixar-se de Francisco, da 

mesma maneira que o Filho de Deus se abaixou se fazendo carne e se abaixou no madeiro da 

cruz. Bergoglio se abaixa para receber a bênção emanada pelos fiéis. Antes de abençoar, pede 

que seja abençoado, mudando a perspectiva de um papado que, até então, se fazia interlocutor 

direto entre Deus e os homens. 
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Figura 8 – Papa Francisco se inclina para que fiéis o abençoem. 

 

Fonte: http://guaxupe.org.br/dois-anos-com-o-papa-francisco.html 

 

Segundo Viganò, pelos 20 segundos que durou o momento as telas de todo o mundo 

transmitiram um espetáculo potente de uma multidão imóvel, imersa em um silêncio 

―antitelevisivo‖, mas o momento, talvez, mais importante do primeiro discurso em que pode 

se dizer na suspensão do tempo social ordinário (c.f VIGANÒ, 2016, p.15). Um pontificado 

que inicia com o silêncio intenso e clamoroso, mesmo que sem clamor, é um prenúncio de 

algo inovador. São dias em que as imagens são carregadas de força simbólica. 

Para tornar à intuição comunicativa de Papa Francisco, na abertura 

dialógica daquele ―boa noite‖ que já assinala uma intenção precisa de 

comunicação ―nos dois sensos‖, imediata e volta à escuta, ele 

construiu também uma emocionante experiência de partilha, na qual 

se confirma o sentido de comunidade da Igreja e do mundo todo. 

(VIGANÒ, 2016, p.16) 

 

Há que se mencionar que um evento histórico, como é a eleição de um Papa, também se 

transforma em um evento midiático, que realiza mudanças não só na opinião pública, mas no 

comportamento das pessoas, da geografia social e na agenda e orientação das instituições, 

conforme relembra Viganò. Portanto, se pode afirmar que do dia 13 de março em diante a 

percepção mundial mudou, principalmente pelos gestos e imagens de Francisco, não só na 

forma, mas na substância. 

 

 

 

 

 

http://guaxupe.org.br/dois-anos-com-o-papa-francisco.html
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5 FRANCISCUS: SUAS IMAGENS E GESTOS 

 
Gosto muito de falar da linguagem dos gestos. É uma bela forma de 

comunicação. Porque, dos cinco sentidos, o mais importante é o tato. 

Papa Francisco. 

 

Apenas terminado o primeiro momento do novo Papa com seu povo, Francisco quebra 

os protocolos. Para descer da sacada da Basílica, um elevador o levaria até próximo ao carro, 

um modelo luxuoso, preparado para leva-lo até a Casa Santa Marta, local em que os cardeais 

eleitores ficam durante o período do conclave. Bergoglio quebra o cerimonial, convidando 

outros cardeais para descerem junto com ele e recusa o carro preparado.  

Antes, entra no ônibus estacionado e reservado para os demais hóspedes.  

Até então, os Papas eram circundados por uma sacralidade que era inviolada. A partir 

daquele 13 de março, o mundo passou a ver o cotidiano ser dessacralizado. 

Na manhã seguinte, além de ir rezar na Basílica de Santa Maria Maior, passou na Casa 

do Clero, na Via della Scrofa, onde estava alojado antes do conclave para pagar a conta da 

hospedagem pré-conclave.  

Além disso, fez questão de ligar para seu jornaleiro, em Buenos Aires, para interromper 

a entrega do jornal, bem como comunicar seu dentista sobre as mudanças de rumo que 

ocorrera em sua vida. 

 

Figura 9 – Papa Francisco paga sua conta na Casa do Clero 

 

Fonte: https://noticias.r7.com/internacional/vaticano-divulga-foto-do-papa-francisco-pagando-conta-em-hotel-

15032013 

 

Sobre a moradia, um dos primeiros gestos é não habitar apartamento do Palácio 

https://noticias.r7.com/internacional/vaticano-divulga-foto-do-papa-francisco-pagando-conta-em-hotel-15032013
https://noticias.r7.com/internacional/vaticano-divulga-foto-do-papa-francisco-pagando-conta-em-hotel-15032013
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Apostólico, mas existe na Casa Santa Marta, um modelo de moradia, criado por João Paulo II, 

para receber hóspedes do Vaticano e o clero que trabalha nos escritórios da Cúria Romana. O 

local também foi pensado para ser a estrutura de hospedagem dos cardeais durante o conclave, 

já que até a eleição pontifícia de Karol Wojtyla, de 1978, não contava com uma estrutura 

similar.  

O motivo principal para escolha foi apresentado pelo próprio Papa Francisco, no voo de 

retorno a Roma que o trouxe ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. 

[...] eu não poderia viver sozinho no Palácio, que não é luxuoso. O 

apartamento pontifício não é muito luxuoso! É espaçoso, é grande, 

mas não é luxuoso. Mas eu não posso viver sozinho ou com um 

pequenino grupo! Preciso de gente, encontrar pessoas, falar com as 

pessoas... E por isso, quando os alunos das escolas jesuítas me fizeram 

a pergunta: ―Por que faz isso? Por austeridade, por pobreza?‖, eu 

respondi: Não, não. É simplesmente por motivos psiquiátricos: 

psicologicamente eu não posso [...] (FRANCISCO, 2013, n.p) 

 

Figura 10 – Papa Francisco faz suas refeições junto com os funcionários do Vaticano na Casa Santa Marta 

 

Fonte: https://www.acidigital.com/noticias/o-papa-francisco-pegou-a-sua-bandeja-e-sentou-se-para-almocar-

com-os-funcionarios-do-vaticano-74139 

 

São os gestos cotidianos de Francisco que o tornam, já no início do seu pontificado, um 

líder observado por muitos, principalmente tendo atitudes comuns que o deixam próximo do 

povo. Recusa andar nos carros luxuosos e escolhe um Ford Focus para andar dentro de Roma. 

Utiliza o transporte inclusive para fazer suas compras. Seria muito fácil, trazer qualquer 

comerciante ao Papa. Mas Francisco vai até o comércio ou pede para renovar seu passaporte. 

 

 

 

 

https://www.acidigital.com/noticias/o-papa-francisco-pegou-a-sua-bandeja-e-sentou-se-para-almocar-com-os-funcionarios-do-vaticano-74139
https://www.acidigital.com/noticias/o-papa-francisco-pegou-a-sua-bandeja-e-sentou-se-para-almocar-com-os-funcionarios-do-vaticano-74139
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Figura 11 – Papa Francisco experimenta modelos de óculos em uma ótica romana 

 

Fonte: http://www.terraboa.blog.br/2015/09/historias-do-papa-francisco-numa-otica.html 

 

Figura 12 – Renovado o passaporte argentino de Jorge Mario Bergoglio. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/02/papa-francisco-renova-passaporte-como-cidadao-argentino-

1.html 

 

Morar na Casa Santa Marta, utilizar roupas mais simples, comer junto com os outros 

funcionários nos faz lembrar o conceito das cinco peles do artista austríaco Hundertwasser. 

Para ele, a primeira pele é a pele natural, a segunda está relacionada à roupa, a terceira à casa, 

a quarta ao entorno social e identidade e a quinta fala sobre o entorno global. Desse modo, 

Baitello (2018, p.67) dirá que ―Quando pensamos com as ferramentas que Hundertwasser nos 

http://www.terraboa.blog.br/2015/09/historias-do-papa-francisco-numa-otica.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/02/papa-francisco-renova-passaporte-como-cidadao-argentino-1.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/02/papa-francisco-renova-passaporte-como-cidadao-argentino-1.html
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oferece, percebemos o quanto as nossas tantas peles contribuem para a nossa existência 

biológica, psíquica, social e ecológica‖. Assim, também se enxerga Bergoglio e suas opções 

ao se tornar Papa. 

Da mesma forma, suas escolhas são nada usuais. Este pesquisador teve a experiência de, 

na Jornada Mundial da Juventude Rio2013, atuar como assessor de comunicação e como 

representante da Sala de Imprensa da Santa Sé para a viagem apostólica, também cuidando 

dos jornalistas que vieram no primeiro compromisso internacional de Francisco. Cuidar da 

viagem de um Papa requer estruturar muitos detalhes, principalmente em parceria com o 

governo local que, normalmente convida o Pontífice, enquanto Chefe de Estado. Numa dessas 

reuniões de organização, os representantes do Palácio do Planalto falaram sobre a frota de 

carros blindados que já estavam preparados para receber Francisco. Contudo, a pedido do 

próprio Papa, a mudança de carro deveria versar para um automóvel mais sóbrio, que se 

tornou o tão conhecido Fiat Idea, principalmente quando por uma ausência de comunicação, 

colocou o carro papal em um engarrafamento. Uma cena caótica foi (re)significada por 

Bergoglio que, ao invés de se fechar em seguranças, abre os vidros para cumprimentar a 

multidão que se avizinha ao automóvel. 

 

Figura 13– Fiat Idea que transportava o Papa Francisco fica preso em engarrafamento. 

 

Fonte: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/22/francisco-deixa-aeroporto-e-segue-de-

papamovel-ate-sede-do-governo-do-rio.htm 

 

Antes, porém, de sua chegada ao Rio de Janeiro, uma imagem chamou a atenção da 

opinião pública. Francisco subiu na escada do avião, que o traria, carregando sua própria 

bagagem. A cena que correu o mundo foi motivo de uma pergunta a Francisco pelo jornalista 

Andrea Tornielli, que questionou o motivo pelo qual um funcionário não carregou e o que 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/22/francisco-deixa-aeroporto-e-segue-de-papamovel-ate-sede-do-governo-do-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/22/francisco-deixa-aeroporto-e-segue-de-papamovel-ate-sede-do-governo-do-rio.htm
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continha dentro da maleta. A resposta do Papa não poderia ser diferente de seu modo de ser: 

Não tinha a chave da bomba atômica! Bem! Eu a levei, porque sempre 

assim fiz: quando viajo, levo-a eu. Que tinha dentro? Tinha um 

barbeador, tinha o breviário, tinha a agenda, tinha um livro para ler – 

levei um sobre Santa Teresinha de que sou devoto. Eu sempre levei 

minha mala quando viajo: é normal. Devemos ser normais... Não sei... 

para mim é um pouco estranho isso que você me diz, que correu o 

mundo aquela fotografia. Temos de nos habituar a ser normais. A 

normalidade da vida. (FRANCISCO, 2013, n.p) 

 

Figura 14 – Francisco carrega sua mala. 

 

Fonte: http://www.eje21.com.co/2017/08/la-maleta-austera-del-papa-francisco/ 

 

Para a mesma visita, enquanto se preparava a programação, se observavam os roteiros 

que deveriam ser percorridos pelos carros oficiais e pela segurança. Do mesmo modo, assim 

acontecia com os jornalistas admitidos no voo papal e que estavam sob os cuidados, também, 

deste autor. Trabalhar com e para Francisco é sinônimo de aventura. A Jornada Mundial que 

aconteceu no Rio de Janeiro foi uma aposta, sobretudo de paisagem. E é a mesma paisagem 

carioca, de dificuldades geográficas, que trará outro gesto da visita ao Brasil. Bergoglio fica 

sabendo que os jovens argentinos são em grande número de peregrinos, contudo sua 

programação do dia consta uma visita à comunidade de Manguinhos, mas seu desejo de 

encontrar com os jovens faz que toda a logística seja alterada para que ele acolhesse os seus 

conterrâneos. Todo esse modo transparente de ser, principalmente no dia a dia, causou um 

efeito surpreendente, já que quanto mais Francisco fica em contato com o mundo, mais 

transparente fica seu modo de viver e mais alcança relevância. Por conta disso, seus valores e 

sua maneira de ser contracorrente ganham espaço mundial, fazendo que alcance patamares 

como líder mundial. 

http://www.eje21.com.co/2017/08/la-maleta-austera-del-papa-francisco/
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Figura 15 – Artista plástico Maupal imortaliza Bergoglio nas vielas ao lado do Vaticano. 

 

Fonte: http://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2014/03/14/papa-francesco-un-anno-nella-chiesa-

della-contemporaneita/ 

 

É na imagem gerada por Francisco que se pode verificar a sua contribuição para a 

construção de uma identidade, junto à sociedade que o deixam caracterizar como mito. Dessa 

forma, esse processo de mitificação se deve, também, às narrativas midiáticas da Santa Sé, 

que reforçam e dão relevância à condição imagética de Francisco. 

Por sua vez, Eleazar Meletinski (2006) colabora para que se tenha uma definição do 

mito. Segundo ele, a figura mítica ocupa um espaço no núcleo da história da cultura, 

principalmente dando suporte à metodologia ideológica, também, no campo religioso. 

Percebe-se, mesmo que numa crise institucional, a questão mítica de um papa que, aos olhos 

de crentes e não-crentes, se coloca na condição de super-herói, também, apresentado como o 

messias de uma Igreja que, para a opinião pública, estava esfacelada e envelhecida. Sobre esse 

ponto, Francisco, opera uma revolução da memória, conduzindo, por seus gestos e imagens, 

uma instituição às origens bíblicas da fé cristã, apresentando as bases da pobreza e da 

misericórdia como temáticas atuais.  

Para Meletinski, a figura do mito se apresenta como uma releitura, feita por um 

protagonista de uma história cultural, como a religiosa. Dessa maneira, por Francisco, o 

memorial religioso, cristão e bíblico, suscita, pela figura do pontífice, uma nova forma de 

apresentação e formação da identidade católica, fortalecida em um momento de construção 

imagética e digital, em que a máxima liderança do catolicismo reinterpreta, não de maneira 

contrária, as Sagradas Escrituras, o Magistério e a Tradição da Igreja. Toda essa premissa está 

unida a uma nova forma de comunicar e de linguagem, conjugada com o aparato 

http://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2014/03/14/papa-francesco-un-anno-nella-chiesa-della-contemporaneita/
http://www.lavocedinewyork.com/news/primo-piano/2014/03/14/papa-francesco-un-anno-nella-chiesa-della-contemporaneita/
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comunicacional e midiático. Por mais paradoxal que se possa parecer, a palavra de Bergoglio 

acaba sendo mais escutada, vizinha porque seus gestos são comuns a qualquer outro ser 

humano, conhecendo seus problemas, não se pronunciando ex cathedra, mas como um 

companheiro de viagem. Desse modo, essa encíclica de gestos e imagens, pelo cotidiano, 

acaba sendo escrita por meio de atos dessacralizados, fruto da compreensão comunicacional 

do próprio Francisco. 

5.1  Francisco e a Comunicação 

 

Não adepto à utilização da tecnologia, por preferência, Bergoglio não assiste televisão 

desde a década de 1990. Quando se tornou Papa, um de seus primeiros atos foi ligar para seu 

jornaleiro, na intenção de interromper a entrega do jornal diário. Nunca teve uma conta em 

rede social, até assumir o papado, e sempre se valeu dos telefonemas e do contato humano 

para estar próximo das pessoas. Aliás, seus gestos falam por si só e possuem uma inerente 

capacidade comunicativa. Esse Papa que comunica de maneira gestual, com o corpo, é o 

mesmo que de maneira reflexiva trabalha com os meios de comunicação, sejam os 

tradicionais ou as novas tecnologias. 

Francisco que se apropria das redes sociais, que se deixa registrar com os selfies é o 

mesmo que trouxe às entrevistas dentro dos aviões, que o levaram às viagens apostólicas, uma 

possibilidade de liberdade aos entrevistadores até então não observada nos pontificados 

precedentes. Normalmente, quando os pontífices fazem viagens internacionais, uma parcela 

da imprensa internacional é admitida no voo papal. Este pesquisador, em 2013 e durante a 

Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, pode ser responsável pelos integrantes da 

imprensa admitidos pela Sala de Imprensa da Santa Sé. Até Francisco, João Paulo II e Bento 

XVI respondiam algumas perguntas durante o voo de retorno, contudo os jornalistas as 

deveriam apresentar com antecedência para o porta-voz do Vaticano. Bergoglio, na sua 

primeira viagem, com destino ao Brasil, quebra esse paradigma. O Papa saúda todos os 

membros da imprensa admitidos na aeronave e sinaliza que no voo de retorno concederia uma 

entrevista coletiva. A diferença promovida foi a de que jornalistas puderam fazer suas 

perguntas sem uma prévia análise. Foi o caso da correspondente brasileira Ilze Scamparini, da 

Rede Globo, que perguntou a Francisco sobre a lobby gay na Igreja.  

Eu ainda não encontrei ninguém com o bilhete de identidade no 

Vaticano dizendo que é «gay». Dizem que há. Eu acho que, quando 

alguém se encontra com uma pessoa assim, deve distinguir entre o 

fato de que uma pessoa seja gay e o fato de formar um lobby, porque 

as lobby nem todas são boas. Isso é mau. Se uma pessoa é gay e 

procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para a julgar? 

(FRANCISCO, 2013, n.p) 
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A resposta que correu o mundo apontou para um papado que falaria sobre temas 

espinhosos de uma maneira não contrária à doutrina católica, mas de uma nova maneira. É um 

pontificado que utiliza uma linguagem criativa, fundamentadas em imagens, metáforas e 

anedotas. Está-se de frente a um líder religioso da interatividade, oralidade e de característica 

digital. Conforme Muolo (2017), não se encaixa como presença estatutária, mas se adequa à 

plasticidade comunicacional. Francisco é mais do smartphone do que da televisão e possui 

uma comunicação não de um para muitos, como o broadcast, mas de interatividade que é 

testemunhada com tantas selfies. Sobre o fenômeno das selfies, Baitello (2018, p.96) dirá que 

elas se constituem como ―uma poderosa estratégia contra a invisibilidade que avança sobre 

nosso principal display, o rosto humano, como parte da invisibilidade a quem vem sendo 

condenado o corpo‖. Em sintonia com o autor, embora não se conheçam, Francisco, em 

conversa com os padres de sua diocese, a de Roma, falou sobre sua visão grave daqueles que 

trocam o contato humano para se imortalizarem numa foto. Para isso, ele contou sua 

percepção, de um recente encontro com os jovens: 

Eles estavam muito felizes em me ver, mas poucos me deram a mão; a 

maioria estava com o celular ligado: ‗Foto, foto, selfie, selfie!‘. A 

realidade deles é essa, esse é o seu mundo real, não o contato humano. 

E isso é grave. São jovens ‗virtualizados‘. O mundo das comunicações 

virtuais é bom, mas quando se torna alienante, faz esquecer-se de dar a 

mão, faz saudar com o celular. (FRANCISCO, 2018, n.p) 

 
Figura 16 – Papa Francisco e as selfies. 

 

Fonte: L´Osservatore Romano 

  

Sobre sua imagem, Francisco não a prefere na televisão. Conforme descreve Muolo, 

respondendo à pergunta de um jovem, durante visita pastoral à igreja de Santa Madalena de 
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Canossa, em Roma, o Papa disse que sua imagem na televisão o deixa feio e acrescentou ―[...] 

eu gosto, diretamente, das coisas‖, fazendo uma referência a uma cultura do encontro, como 

premissa de seu pontificado. 

Ou seja, será um papado de contato direto, um Papa que se encontra e se deixa 

encontrar. Francisco é um líder religioso, cujo olhar não está inclinado a uma massa indistinta, 

mas que fixa sua atenção em pessoas, compartilhando seus gestos, abraços e sorrisos 

personalizados. Acrescenta o fato de que Bergoglio utiliza, pela oralidade, sua capacidade de 

falar, usando uma linguagem metafórica, para se conectar com seus interlocutores. Por conta 

disso, sua comunicação tende a ser, imediatamente, eficaz. E é essa comunicação voltada às 

pessoas que traz uma abertura, de parte midiática, ao papado de Bergoglio e, 

consequentemente, à visibilidade institucional da Igreja Católica. Essa atenção dada pelos 

meios a Francisco, sobretudo, é originária de sua capacidade de inserir uma imprevisibilidade 

em seus atos previsíveis de líder religioso. Um silêncio, um gesto, uma imagem ou expressão 

do Papa colocam a mídia na condição de dever acompanha-lo. 

Sobre este ponto, Francisco traz consigo experiências comunicativas que o fizeram 

refletir sobre a comunicação. Para Bergoglio, quem comunica, hoje, em dia, não aprendeu 

apenas as técnicas, mas a profundidade da comunicação e, dessa forma, o histórico eclesial do 

pensamento comunicacional, se deve a essa mudança de pensamento. São nas questões 

religiosas e do cotidiano que Francisco aborda o contexto da comunicação eclesial e 

comunitária. 

[...] quando eu era criança, no sábado santo, havia uma cerimônia em 

que eram feitas 12 leituras em latim. Era interminável. Tedioso e 

interminável. Depois os sinos tocavam. E o que faziam as avós e as 

mães que ficavam em casa? Elas abriam a torneira e lavavam nossos 

olhos. Para que a água de Cristo nos lave. Esse gesto era mais 

comunicativo do que aquela cerimônia de três horas. (FRANCISCO, 

2018, p.150) 

 

Outro ponto comunicativo que marcou a infância de Bergoglio era a vivência familiar e 

com os vizinhos. Para ele, a comunicação se dava na simplicidade do diálogo e nos muros da 

vizinhança. Francisco, em sua conversa com o sociólogo Dominique Wolton, recorda que as 

mulheres falavam e conversavam de cada casa, quando em 1945, mais um gesto de 

cotidianidade comunicou algo importante. 

A vizinha se inclinou do outro lado do muro: ―Onde está sua mãe?‖, 

―Está lá dentro.‖, ―Chame sua mãe.‖, ‗Mãe, mãe, estão te chamando!‖ 

E minha mãe: ―O que aconteceu?‖, ―A guerra acabou!‖. Esse gesto de 

comunicação, nunca vou esquecê-lo. A alegria daquelas mulheres, que 

não tinham nada a ver – elas não tinham família na Europa -, mas que 

guardavam a alegria de transmitir uma boa notícia, de comunicar a 

alegria de uma boa notícia. Nunca vou esquecer esse gesto. Elas se 
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abraçaram, choraram de alegria: lembro como se fosse hoje[...]. para a 

comunicação, precisamos reencontrar os gestos primordiais. Os 

gestos, as palavras primordiais da comunicação. E, a partir disso, fazer 

uma construção dessa comunicação asséptica, de farmacopeia, de 

laboratório, unicamente técnica, sem vida. (FRANCISCO, 2018, 

p.151) 

 

E são os aspectos do cotidiano que o distinguem dos demais líderes. Distinção, 

inclusive, notada pela mídia, já que o pontífice se comunica também pelo silêncio (Muolo, 

2017, p.128). É, sobretudo, como herança de seu passado, a capacidade de criar eventos que 

transformam, ou que, nas palavras de Dario Viganò, retratadas pelo autor fazem dos atos 

públicos previstos, algo imprevisível, o que coloca a mídia na condição obrigatória de seguir e 

fortalecer uma narrativa sobre seus passos. 

É nesse sentido que a aproximação entre Bergoglio e a mídia não tira sua visão sobre a 

comunicação humana e as técnicas. Perguntado por Wolton sobre a distância do Papa sobre a 

tecnicidade comunicacional, mesmo Francisco sendo um campeão de seguidores e tuítes, 

Francisco responde que há a necessidade de se utilizar dos meios para se tornar próximo às 

pessoas. 

Sobre a comunicação técnica, diz o Papa: 

Não me contento com ela. Faço isso apenas para abrir portas. Mas quero ir além. [...] 

Para comunicar, é preciso ter um pertencimento pessoal. Se você não tem 

pertencimento, não tem identidade, e se não tem identidade, não pode comunicar. 

[...] precisa você mesma dar um pertencimento virtual. E dessa virtualidade se chega 

ao concreto, ao real. Eu publico tweets como que para abrir portas; tenho certeza de 

que esses tweets tocam os corações. (FRANCISCO, 2018, p.126) 

 

Dessa forma, o pensamento de Bergoglio sobre o virtual e a internet deve ser levado em 

consideração sobre a sua forma de pontificar e se tornar próximo às pessoas. Por imagens e 

textos, aquilo que torna a comunicação pontifícia singular diz muito respeito sobre as escolhas 

comunicativas de Francisco. Portanto, faz-se mister conhecer o pensamento sobre a Internet.  

Mesmo que Bento XVI tenha se antecipado a ser um dos líderes mundiais a ter uma 

conta no Twitter, Francisco, ao mesmo tempo em que mantém a decisão, alarga a presença do 

Sucessor de Pedro nas redes inaugurando uma conta do Instagram, que logo mais será 

apresentada em outro tópico. No Twitter do Papa é possível verificar que Bergoglio possui 

mais de 33 milhões de seguidores e obteve mais retuítes que Barack Obama, ex-presidente 

dos Estados Unidos, segundo o estudo Twiplomacy. 

Sobre as mensagens pontifícias no Twitter, enquanto este pesquisador esteve 

acompanhando, in loco, os trabalhos do Dicastério para a Comunicação do Vaticano pode 

verificar que o Papa, em um protocolo interno, escolhe suas frases que serão colocadas na 

rede, ficando a cargo do setor de mídias sociais vaticano suas publicações. Ou seja, por mais 
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que Francisco não pressione o botão ou interaja com seus seguidores, por detrás da técnica 

estão suas mensagens selecionadas para cada momento. Aliás, é uma forma inusitada de se 

comunicar pela mídia. Francisco, numa época de mídia terciária, aquela eletrificada, vai ao 

encontro da mídia primária (do contato), tão falada por Pross e por Baitello, passando, 

inclusive pela via secundária (a escrita). É o caso notório de sua mensagem do Instagram, 

escrita a próprio punho, por ocasião da Jornada Mundial das Comunicações de 2016. Nela 

vemos um pontífice que se aproxima de seu público, que se faz presente inclusive pela 

escolha das palavras, utilizando a escrita e se fazendo comunicação pela eletricidade. 

 
Figura 18: Manuscrito com uma mensagem de Francisco é publicado em sua conta do Instagram. 

 

Fonte: @Franciscus – Instagram 

  

Trata-se do primeiro papa inteiramente social, em se falando de redes, que mostra como 

a Igreja deve estar em saída e vizinha para aqueles que conhecem a Internet como um 

continente digital. Contudo, essa aproximação de Bergoglio, antes de ingênua, mostra a 

estratégia do líder máximo do catolicismo em reconhecer que, em tempos de rede, a Internet 

se torna ambivalente. Desse modo, se recorre às suas reflexões sobre comunicação, como na 

Jornada Mundial das Comunicações de 2016, para expressar a importância da comunicação 

digital na aproximação entre as pessoas. 

Também e-mails, sms, redes sociais, chat podem ser formas de 

comunicação plenamente humanas. Não é a tecnologia que determina 

se a comunicação é autêntica ou não, mas o coração do homem e a sua 

capacidade de fazer bom uso dos meios ao seu dispor. As redes sociais 

são capazes de favorecer as relações e promover o bem da sociedade, 

mas podem também levar a uma maior polarização e divisão entre as 

pessoas e os grupos. O ambiente digital é uma praça, um lugar de 

encontro, onde é possível acariciar ou ferir, realizar uma discussão 
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proveitosa ou um linchamento moral. [...] Em rede, também se 

constrói uma verdadeira cidadania. O acesso às redes digitais implica 

uma responsabilidade pelo outro, que não vemos mas é real, tem a sua 

dignidade que deve ser respeitada. A rede pode ser bem utilizada para 

fazer crescer uma sociedade sadia e aberta à partilha. (FRANCISCO, 

2016, n.p) 

 

O pensamento de Francisco sobre a comunicação, portanto, recai na figura do encontro. 

Para o Papa, os meios de comunicação devem favorecer um sentimento de proximidade, 

principalmente no tocante ao conhecimento mútuo, aliado à uma cultura do diálogo e da 

escuta. ―Não basta circular pelas «estradas» digitais, isto é, simplesmente estar conectados: é 

necessário que a conexão seja acompanhada pelo encontro verdadeiro‖ (FRANCISCO, 2013, 

n.p). Para o Papa, a comunicação, sobretudo as redes digitais devem ser locais de 

humanidade, não apenas sendo uma rede de fios, mas de seres humanos interconectados. Para 

tanto, Bergoglio sublinha que a neutralidade dos meios é só aparente, já que o envolvimento 

pessoal é a raiz do comunicador e pelas redes se alcança aquilo que está nas periferias 

existenciais da humanidade. 

Digo-o porque critico muito o mundo virtual. Mas não pelo facto de 

eu ser um velho retrógrado, mas porque ele tem os seus perigos. Por 

exemplo, num jantar em família, o pai e a mãe veem televisão e cada 

jovem tem nas mãos o telefone e fala com os amigos, mas se deve 

dizer algo ao pai ou a alguém, envia-lhe uma mensagem com o 

telemóvel. Por outras palavras, o mundo virtual pode levar-te a um 

nível de alienação muito grande que te torna não líquido, como 

afirmava o grande Bauman, mas gasoso! Sem enraizamento. Por esta 

razão critico o mundo virtual. Mas não o demonizemos. Porque é uma 

riqueza, devemos saber usá-lo e não permitir que nos escravize 

afastando-nos do concreto. Então para salvar o que é bom do mundo 

virtual, só uma palavra, o concreto. Em italiano ―concretitude‖. 

Acostumar-se a ir direto ao ponto. Sim, poder usar o virtual, mas com 

os pés no chão e sem deixar sorver, não gasosamente, não de forma 

líquida, mas de maneira sólida. [...] Por conseguinte, é preciso tentar 

salvar as pessoas da realidade gasosa, do líquido da virtualidade para 

que a virtualidade seja enraizada no concreto. Uma virtualidade 

enraizada é muito boa. Mas quando se prescinde de estar com os pés 

no chão, ali tudo se desmorona, não amadurece. (FRANCISCO, 2018, 

n.p) 

 

Desse ponto de vista, o pensamento comunicacional de Francisco está relacionado a 

uma transformação da comunicação para que a técnica não domine o relacionamento humano, 

mas que o substrato daquele conceito de mídia primária, da corporeidade, esteja presente na 

forma de comunicar do cotidiano. Sobre esse aspecto, o Papa, em sua mensagem para o Dia 

Mundial das Comunicações de 2019, aprofunda seu conceito, principalmente no tocante ao 

corpo e sua analogia com a forma de construir pontes, principalmente no contexto de rede.  

A imagem do corpo e dos membros recorda-nos que o uso da social 

web é complementar do encontro em carne e osso, vivido através do 
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corpo, do coração, dos olhos, da contemplação, da respiração do outro. 

Se a rede for usada como prolongamento ou expetação de tal encontro, 

então não se atraiçoa a si mesma e permanece um recurso para a 

comunhão. Se uma família utiliza a rede para estar mais conectada, 

para depois se encontrar à mesa e olhar-se olhos nos olhos, então é um 

recurso. Se uma comunidade eclesial coordena a sua atividade através 

da rede, para depois celebrar juntos a Eucaristia, então é um recurso. 

Se a rede é uma oportunidade para me aproximar de casos e 

experiências de bondade ou de sofrimento distantes fisicamente de 

mim, para rezar juntos e, juntos, buscar o bem na descoberta daquilo 

que nos une, então é um recurso. Assim, podemos passar do 

diagnóstico à terapia: abrir o caminho ao diálogo, ao encontro, ao 

sorriso, ao carinho... Esta é a rede que queremos: uma rede feita, não 

para capturar, mas para libertar, para preservar uma comunhão de 

pessoas livres. A própria Igreja é uma rede tecida pela Comunhão 

Eucarística, onde a união não se baseia nos gostos [«like»], mas na 

verdade, no «amen» com que cada um adere ao Corpo de Cristo, 

acolhendo os outros. (FRANCISCO, 2019, n.p) 

Bergoglio fala por imagem, enquanto resultado de sua linguagem criativa. Dessa 

maneira, é possível verificar expressões como ―Igreja hospital de campo‖, ―A Igreja em 

saída‖, ―cristãos de confeitaria‖ como maneira de trazer a cotidianidade das pessoas nas 

mensagens cristãs, a partir de metáforas originais. Francisco também utiliza do humor na 

condução de seu pastoreio ao, por exemplo, sinalizar os danos que a fofoca pode causar. 

Um cardeal simpático contou-me que conhecera um sacerdote com um 

grande sentido de humor e que na paróquia havia uma mulher muito 

tagarela, que falava de todos e de tudo. Mas morava tão próximo da 

paróquia, que da janela da sua casa podia ver o altar. Ia à Missa todos 

os dias e depois, durante as outras horas girava pela paróquia, falando 

mal das outras. Um dia estava doente, chamou o sacerdote e disse: 

―Padre, estou acamada com uma gripe forte, por favor, pode-me trazer 

a Comunhão?‖ — ―Não se preocupe: a senhora, com a língua que tem, 

da sua janela chega ao tabernáculo‖. (FRANCISCO, 2018, n.p) 

 

Partindo de seu relacionar com a comunicação, Francisco ao assumir o papado, dentro 

de toda a reestruturação eclesial que o levaram a ser o eleito no conclave de 2013, assume 

para si uma reforma não só da estrutura da Cúria Romana e da Igreja, mas a aprofunda na 

criação do Dicastério para a Comunicação. 

5.2 Uma nova estrutura vaticana: a reforma comunicacional de Francisco 

 

Após a renúncia de Bento XVI, as reuniões pré-conclave discutiram sobre um novo 

olhar e modificações que deveriam guiar os rumos e o governo da Igreja Católica nos 

próximos anos. Eleito, Francisco anuncia, em atendimento à demanda cardinalícia, uma 

comissão de nove cardeais que discutiriam com o Papa os rumos eclesiais. Dentre essas 

reflexões, chegou-se à questão econômica do Vaticano, culminando num pensamento sobre a 

máquina comunicacional da Santa Sé. 

Iniciada em 2014, a partir de uma visão estritamente econômico-financeira, a reforma 
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dos meios de comunicação do Vaticano foi anunciada pela Sala de Imprensa da Santa Sé 

como instrumento para adequar os veículos comunicacionais vaticanos às novas tendências de 

consumo midiático, melhorar a coordenação e, como consequência, obter uma melhor 

adequação financeira ao gasto que a Santa Sé tem com funcionários que se ocupam de levar 

as palavras e imagens do Papa ao mundo. 

Confiada ao britânico Lord Christopher Patten, uma comissão de expertos inicia um 

trabalho de estudo, de no mínimo 12 meses, para apresentar ao Papa uma proposta de 

mudança no cenário comunicacional do Vaticano. Em 2015, Patten apresenta a ideia central 

da reforma, culminando na sugestão de criação de uma Secretaria em que estariam presentes a 

Rádio Vaticano, a Sala de Imprensa, o jornal L´Osservatore Romano, o Pontifício Conselho 

para as Comunicações Sociais, a Libreria Editrice Vaticana, Serviço Fotográfico, a Tipografia 

Vaticana e o Centro Televisivo Vaticano, num resultado de 70 milhões de euros otimizados 

por ano. Mais que uma reorganização financeira, a reforma da comunicação vaticana irá mirar 

no diálogo do Papa e da Santa Sé com a opinião pública dentro e fora do ambiente eclesial, 

seja ela pertencente a um credo, mas que estão interessadas em terem uma interlocução com a 

Igreja. 

Para Patten, seriam necessárias mudanças radicais no sistema de informação do 

Vaticano para se evitar, sobretudo, fragilidades concernentes a uma falta de coordenação, 

além de integração entre os vários veículos midiáticos. São projetos trabalhados de maneira 

autônoma e sem nenhuma sinergia entre eles. Por exemplo, a Rádio Vaticana possui redações 

em diferentes línguas, entre elas o Programa Brasileiro. Este pesquisador pode atuar nesta 

área, no ano de 2004, e pode perceber que, de fato, uma linha editorial ficava a cargo das 

próprias redações, sendo elas intérpretes da voz e dos atos do Papa de acordo com sua 

regionalidade e visão de mundo sem, inclusive, ter qualquer vinculação com os organismos, à 

época, responsáveis pela estrutura comunicacional. Dessa maneira, o líder da comissão de 

avaliação comunicacional do Vaticano chega à conclusão da necessidade de uma 

centralização em um único departamento e com funcionalidades específicas, entre elas a de 

ter uma direção editorial. Terminado o estudo, Patten apresenta ao Papa e ao conselho de 

cardeais o resultado de suas pesquisas. Francisco, por sua vez, institui uma comissão de 

análise dos meios de comunicação vaticana, que culminará na instituição de uma secretaria 

especial para a área. 

Baitello (2018, p.106) dirá que as mudanças comunicacionais são fruto de alguns 

fatores. O primeiro diz respeito às novas técnicas de comunicação e o desenvolvimento de 

linguagem que possibilitaram a alta veiculação de símbolos e imagens. Já o segundo fala 
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sobre a universalização dos valores simbólicos distribuídos pela mídia terciária, a eletrificada, 

surgindo novas comunidades, já que os meios terciários não necessitavam mais transportar a 

mensagem. Desse modo, houve a necessidade de se ter uma visão ecológica dos meios, que 

não avaliasse os aspectos formais, mas os impactos em potencial. 

Era necessário situar em um quadro histórico mais amplo as relações da tecnologia da 

comunicação com as raízes mais profunda de uma linguagem apregoada como de última 

geração, vale dizer, as relações da tecnologia com a cultura. (costuma-se acreditar 

ingenuamente que toda nova tecnologia proporciona mecanicamente uma nova cultura, 

apagando da memória cultural teores simbólicos, mais profundos, que ajudaram a gerar a 

própria mente humana). 

Era 27 de junho de 2015 quando o Boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé noticiou o 

conteúdo de uma Carta Apostólica, em forma de Motu Proprio
9
, que criava a Secretaria para a 

Comunicação. No documento, Francisco sublinha que: 

O atual contexto comunicativo, caracterizado pela presença e 

desenvolvimento dos meios digitais, dos fatores de convergência e de 

interatividade, requer um repensar do sistema informativo da Santa Sé 

e empenha a uma reorganização que, valorizando quanto na história se 

desenvolveu dentro da estrutura da comunicação da Sé Apostólica, 

proceda decididamente para uma integração e gestão unitária. Por tais 

motivos, senti que todas as realidades, que, em diversos modos até 

hoje se ocuparam da comunicação, sejam incorporadas em uma novo 

Dicastério da Cúria Romana, que será denominado Secretaria para a 

Comunicação. De tal modo, o sistema comunicativo da Santa Sé 

responderá sempre melhor às exigências da missão da Igreja. 

(FRANCISCO, 2015, n.p) 

 

Dessa maneira, o pensamento do Papa requer um novo olhar para a comunicação 

vaticana que será conduzida pelo primeiro prefeito do recém-criado organismo, Mons. Dario 

Edoardo Viganò, um semioticista ítalo-brasileiro. Em entrevista a este pesquisador, Mons. 

Viganò destacou que a ideia de se repensar o aspecto comunicacional também foi sujeito de 

reflexões nos pontificados de João Paulo II e Bento XVI, contudo não levadas a uma condição 

de prática, mas permaneceram na teoria. O motivo do insucesso estaria no sentido da 

ineficácia das ―muitas comissões desejadas pelo Concílio dos Cardeais durante o pontificado 

de Bento XVI e as soluções fracas porque a preocupação predominante era apenas a 

econômica‖. Já no papado de Francisco, a reforma começa por uma responsabilidade 

gerencial frente ao alto custo da comunicação, mas também à incapacidade de resposta às 

demandas e necessidades apostólicas do atual contexto. 

[...] junto com estes, havia muitas críticas em termos de efetividade: o 

resultado emergiu nos vários comitês desejados pelo Conselho de 9 

                                                      
9
 Motu Proprio quer dizer que a causa foi deliberada diretamente pelo Sumo Pontífice 
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Cardeais. Assim, emerge ao lado da motivação econômica que 

permanece problemática (Comissão COSEA) também a estratégica em 

um contexto comunicativo totalmente modificado não apenas na Itália 

ou na Europa, mas globalmente no mundo [...] Só neste momento 

deriva a necessidade de proceder a uma reforma que leve em conta o 

resultado de estratificações e anos de trabalho importante. Por isso, é 

na lógica de poder responder melhor ao mandato apostólico, em um 

contexto digital, que redefiniu os meios, as produções e as 

modalidades de fruições que se inserem em tal reforma. (VIGANÒ. 

Entrevista ao autor em novembro de 2018. Anexo 1) 

 

Tal criação da Secretaria veio acompanhada, em 2016, da promulgação de um estatuto 

de funcionamento do Dicastério. No documento, Francisco cria cinco diretorias que 

trabalhariam na reforma dos meios de comunicação. A Diretoria para Assuntos Gerais se 

encarregaria da gestão dos assuntos, de recursos humanos e financeiros, comuns entre os 

demais organismos da secretaria. Já a Direção Editorial se ocuparia na orientação e na 

coordenação das linhas editoriais do organismo, do desenvolvimento de novas formas de 

comunicação e numa parte que se chamou de integração dos meios tradicionais ao mundo 

digital.  

Também foi inserida no estatuto uma Direção para a Sala de Imprensa da Santa Sé, 

ficando responsável pelos comunicados oficiais dos atos do Papa, além de tornar públicas as 

atividades da Santa Sé, em comum acordo com a Secretaria de Estado. Cabem à essa direção 

a moderação de conferências de imprensa, no credenciamento de jornalistas e servir como 

poite para a responsa de perguntas da imprensa sobre os atos do pontífice e da Cúria Romana.  

Na Direção Tecnológica ficou a responsabilidade de gerir as plataformas e serviços de 

tecnologia utilizados pela secretaria, além do desenvolvimento de novas soluções que 

acompanham a tecnologia global e no favorecimento da integração dos meios de comunicação 

ao contexto digital.  

A quinta e última direção é a Teológico-Pastoral, responsável por apresentar um olhar 

teológico para o campo da comunicação. Dessa forma, essa última estrutura também promove 

a atividade de pastor do Papa por suas imagens e gestos, contextualizando-os com os 

conteúdos teológicos. 

Este pesquisador obteve autorização da Santa Sé para permanecer durante um mês, em 

dezembro de 2017, como observador das atividades da Secretaria para a Comunicação. Nesse 

período, a pesquisa foi realizada observando, principalmente, a área que se ocupa da imagem 

do Papa. Uma das responsabilidades foi atuar diretamente na gestão da contextualização 

imagética do pontífice com suas palavras e gestos, sobretudo reproduzidos pelas redes sociais 

e pelo site Vatican News. Sobre essa última plataforma, durante o período de pesquisa, se 

pode observar o lançamento da página que apresenta uma convergência dos meios vaticanos 
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em uma única plataforma multilinguística, multicultural, multicanal e multimídia. Na página 

constam áreas temáticas que mostram as atividades do Papa, do Vaticano, das Igrejas 

espalhadas pelos cinco continentes, a partir de trinta e quatro seções linguísticas. Contudo, 

comunicacionalmente, tratou-se, até há pouco, de uma mudança estética e não editorial.  

A propósito, Papa Francisco nomeou o primeiro diretor editorial, o vaticanista Andrea 

Tornielli, no final de 2018. Mons. Viganò renunciou ao ofício em 2018, depois de uma 

polêmica envolvendo uma carta do Papa Emérito Bento XVI que foi manipulada em seu 

conteúdo, e no mesmo ano, o pontífice transformou a secretaria em um Dicastério, nomeando, 

como prefeito, um leigo, Paolo Ruffini, como novo responsável. 

Entretanto, Francisco utiliza os meios de comunicação de acordo com sua necessidade e 

para salvaguardar a eficácia de seu ministério. Há que se recordar que os últimos dois anos 

colocou a Igreja novamente no centro dos assuntos relacionados à pedofilia. Francisco 

enfrenta uma situação de descrédito eclesial, mas, pela força de sua figura, continua cada vez 

mais ganhando apoiadores dentro, mas muito mais fora do catolicismo. Sobretudo, mesmo 

que haja sua disposição para uma atuação católica mais de acordo com os meios desse tempo, 

Bergoglio favorece mais um relacionamento interpessoal. Segundo Natasa Govekar, Diretora 

Teológica Pastoral do Dicastério para a Comunicação, em entrevista ao pesquisador, é a 

comunicação primária, ―verdadeiramente humano, face a face, para poder olhar o outro nos 

olhos, acariciá-lo, abraçá-lo‖ que será utilizada, enquanto habilidade midiática para se 

alcançar o outro, ―com um sincero testemunho do amor de Cristo manifestado na caridade 

para com os mais necessitados‖. 

E é exatamente nessa maneira de conjugar as mídias primária, secundária e terciária que 

se traz Francisco ao centro de uma transformação contracorrente da forma de comunicar do 

papado e dos atuais líderes religiosos. É por suas imagens e gestos que a mensagem do Papa 

reestrutura a comunicação vaticana e reconfigura o sentido religioso católico, pela fé cristã, 

nos tempos de rede. 

5.3 Francisco: comunicar é sentir, ver e ouvir 

 

Jorge Mario Bergoglio, não inocentemente, sabe que os meios de comunicação também 

são necessários para que a mensagem evangélica chegue aos confins dos continentes. 

Sobretudo, o atual Papa vê as novas tecnologias e formas de comunicar como ponte para que 

a palavra da Igreja e de seu pastor possam acalentar os corações daqueles que professam a fé 

católica ou não.  

Nesse sentido, durante seu pontificado, não se pode deixar de mencionar o avanço 
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tecnológico e o que os meios podem fazer para favorecer uma cultura do encontro, que de 

maneira que atinja também aqueles que estão à margem da sociedade ou na periferia 

existencial das comunidades. Contudo, mais que utilizar a mídia secundária, a partir dos 

escritos do Magistério, ou a mídia terciária, se fazer presença com discursos e imagens 

eletrificadas, Francisco sinaliza e dá um acento especial à mídia primária, aquela originada no 

corpo.  

Por isso, será difícil vê-lo manuseando um smartphone ou um computador, tuitando ou 

inserindo suas imagens no seu perfil do Instagram. Papa Francisco está na rua e favorecendo 

os encontros, embora acredite e aposte no potencial dos meios de comunicação, assim como 

vimos na criação do Dicastério para a Comunicação, ele faz questão do contato humano, já 

que para ele ―A comunicação perfeita é feita com o tato. O tato é o que há de melhor para a 

comunicação‖ (Francisco, 2018, p.152). 

Francisco está na contramão do mediático contemporâneo, aquele que, segundo Baitello 

(2018, p.23) apresenta uma nova transcendência de apagamento dos rastros corporais. Antes, 

Bergoglio não quer diminuir ou desaparecer os rastros de seu corpo, mas os fortalece no 

contato com o outro.  

Esse pensamento se deve boa parte à sua história de vida e a fatos que marcaram sua 

trajetória. 

Estive à beira da morte aos 21 anos por causa de uma grave infecção 

pulmonar. Tiraram-me uma parte dos pulmões. E todos vinham me 

ver, meus amigos, minha família, e me diziam: ―Coragem!‖ E eu, eu 

queria só manda-los todos embora, todos! Depois uma freira veio me 

ver, uma senhora de idade que me tinha preparado para minha 

primeira comunhão. Ela me deu a mão. E me transmitiu uma paz... na 

hora de ir, ela me disse: ―Você está imitando Jesus.‖ Ela foi embora 

assim! E pense naquilo que se ouve quando se vai a funerais! Aqueles 

―Ai, mãe!‖. Por outro lado, há o abraçar, o acolher! Não se pode dizer 

nada diante do mistério de outra pessoa. Quando quero transmitir algo 

a alguém, preciso me esforçar para pensar que estou diante do mistério 

de outra pessoa. E devo comunicar esse mistério partindo do que há de 

mais profundo em meu mistério, em minha experiência, o mais 

silenciosamente possível. E, nas situações-limite, apenas pelo toque. 

Se pensarmos, essa é a linguagem das crianças. Quando olho uma 

criança, quando estou diante de uma criança, não penso em perguntar-

lhe: ―E a escola, como vai?‖ Eu faço assim, assim (gestos). Isso é 

exprimir a proximidade pelos gestos. (FRANCISCO, 2018, p.113) 
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Figura 17 - Papa Francisco em UTI Neonatal. 
 

 
 
Fonte: Vatican Media 

 

O pensamento de Bergoglio sobre os gestos e a comunicação é percebido, 

principalmente nos momentos mais delicados dos encontros humanos, como é o caso da foto 

acima. Mais que o sofrimento dos pais, enquanto pastor, Francisco se faz presente, em sentido 

de mídia primária, no tato como ele costuma dizer, para se fazer presença. Ao mesmo tempo, 

em tempos de rede, ter um contato com o Papa, o direto e humano, parece ser menos 

importante, embora Francisco lute contra, para os fiéis. A busca pela imortalidade de uma 

imagem pode trazer a mídia terciária como protagonista do processo de devoração imagética. 

O que muitos não compreendem é que a oportunidade direta com o corpo pode ser deixada de 

lado pelo registro de um encontro que poderia ter acontecido, mas que foi impedido pela 

barreira de uma lente. Nesse ponto, embasados em Pross se poderia dizer que a comunicação, 

em sua via primária, não ocorreu, já que para que haja o comunicar os indivíduos precisam 

ficar cara a cara pela presença do corpo. Norval Baitello, amparado em Pross, sinaliza a 

atenção para a natureza dos meios primários, produzidos pelas linguagens do corpo, enquanto 

fundamento e princípio de todos os media.  

O corpo, os gestos, seus sons, seus movimentos, seus odores e cores, 

sua postura e sua soltura, sua audição e sua visão, seu olfato e seu tato 

são, portanto, o início e o fim de todo o processo comunicativo. Por 

isso constituem os meios primários, aqueles que não requerem 

nenhum aparato para se comunicar, a não ser o próprio corpo. 

(BAITELLO, 2018, p.36) 
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Figura 18 – Fiéis fotografam Francisco.  
 

 

Fonte: Vatican Media 

 

Por outro lado, há aqueles que aproveitam, mesmo no pouco tempo em que o papa está 

fora dos muros do Vaticano, para o exercício de tocar o Sucessor de Pedro, de projeção de 

uma mídia primária com o Papa. Embora líder religioso, Francisco não pode ser confundido 

com um deus. Na verdade, ele, pela tradição apostólica, é Pedro a quem Jesus confiou a 

edificação da Igreja (cf. Mt, 16:18), portanto manter contato, físico ou de olhar, com aquele 

que sucede, ininterruptamente, o escolhido pelo Cristo é um motivo de especial significado. 

Seria o gesto nascido de uma necessidade interior de comunicação e expressão, 

principalmente a de transcendência (c.f Romero, 2012, p.266). Nesse sentido, Francisco 

relembra a importância do gesto, mesmo que não se saiba comunicar uma palavra. Ao 

relembrar uma passagem enquanto era arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio dá um 

significado para a importância gestual no sentido da comunicação, mas também no exercício 

da fé católica. 

Vivi uma experiência em Buenos Aires em que tínhamos um hospital 

cujas responsáveis eram freiras alemãs. Infelizmente para as pobres 

freiras, sua congregação tinha diminuído muito e elas precisavam 

deixar o hospital. Um padre coreano me disse que conhecia freiras da 

Coreia. Elas falavam tanto espanhol quanto eu falo chinês: nem uma 

palavra! Chegaram na segunda, na terça se instalaram e na quarta 

foram prestar serviços sem falar uma palavra de espanhol. Porém, os 

doentes ficaram todos contentes. E por quê? Porque elas sabiam 

comunicar-se com os olhos, com o sorriso. E nesse plano, a Igreja é 

mestra em comunicação. Antes de aprender o idioma, nós já 

comunicamos. Isso é uma experiência concreta. Onde há obras de 

misericórdia, onde as Bem-Aventuranças são o critério, creio que a 

Igreja sempre atingiu um nível excepcional de comunicação. 

(FRANCISCO, 2018, p.153-154) 

 

Francisco, por seus gestos, sabe muito bem conjugar a mídia primária com um toque de 
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proximidade evangélica. Sobretudo, quando se observa, pelas imagens, encontros em que o 

silêncio, o olhar e um abraço vão ao encontro de quem mais precisa. Sobretudo, ir ao encontro 

também é gerar vínculo, assim como define Baitello (2008, p.101): ―Não é só uma 

comunicação primária, mas também uma possibilidade de estabelecer quem sabe um vínculo, 

porque é vínculo, com sua complexidade, sua amplitude de possibilidades‖. 

 

Figura 19 – Francisco se encontra com fiel que possui deformidade facial. 

 

Fonte: Vatican Media 

 

Figura 20 – Papa Francisco e seu contato com os doentes. 

 

Fonte – Vatican Media 

Dessa forma em que os encontros acontecem, os vínculos se estreitam e os meios 

midiatizam os gestos. A mídia se vale das imagens do papado e da emoção de quem vai ao 

encontro, mesmo que inusitado, do pontífice. Vale recordar que pontífice quer dizer 

construtor de pontes, portanto, criador de vínculos. Portanto, o espectador, capturado pela 
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imagem produzida pela mídia, seja impressa, televisa ou pelas redes se coloca no lugar de 

quem teve esse encontro direto com o Papa, já que são registros ancorados em uma 

corporeidade.  

Se pensarmos nos meios imagéticos visuais ou sonoros (fotografia, 

cinema, rádio, televisão), todos eles se ancoram na utilização da 

corporeidade como base e matéria-prima, além de ser operados 

duplamente, em sua emissão e sua recepção, por seres humanos em 

sua viva e pulsante e corporeidade. (BAITELLO, 2008, p.97) 

 

Um gesto captado eleva relevância de uma imagem, que emerge de diversos planos, 

sejam eles da variedade, da deslocação ou da quantidade. Sobretudo, o que se destacam são os 

efeitos produzidos pelas imagens institucionais, já que elas percorrem o mundo pela mídia, 

para gerar significação, especialmente sobre a figura de Francisco.  

Contudo, o vínculo estabelecido, segundo Baitello (2015) também pode ser percebido 

por um simples gesto de levantar as sobrancelhas. 

Os estudiosos do comportamento descobriram quer existe um 

microgesto da sobrancelha que possibilita o nascimento de um vínculo 

comunicativo entre duas pessoas. E esse microgesto dura um sexto de 

segundo e se chama ―eyebrow flash‖, que em português foi traduzido 

por deflagrar do supercílio. Trata-se de uma brevíssima elevação da 

sobrancelha com a qual sinalizamos favoravelmente a uma 

aproximação quando encontramos uma pessoa desconhecida. 

(BAITELLO, 2005, p. 32). 

 

Figura 21 – Papa Francisco e o microgesto que sinaliza um vínculo. 

 

Fonte: Vatican Media 

Dessa forma, a questão imagética colabora para determinar aquilo que Peverini (2017, 
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p.128) chama do processo de ―irritualidade‖, ou seja, a capacidade de Bergoglio de fugir do 

rito e assinalar eventos transformativos. Esses episódios, sobretudo, servirão para marcar o 

discurso e pontificado do primeiro papa latino-americano e terão como suporte uma rede 

social caracterizada pelo uso de imagens. 

 
Figura 22 – Papa Francisco, seus gestos e as crianças. 

 

Fonte: Vatican Media 

 

Era o dia 19 de março de 2016 quando foi lançada no Instagram a conta oficial 

Franciscus, atualmente com quase 6 milhões de seguidores, enquanto presença que catalisará 

a escolha estratégica da reforma dos meios vaticanos, sobretudo dando testemunho da 

mensagem do papado em uma rede social marcada pela presença de adolescentes e jovens 

adultos. 

 
Figura 23 – Conta oficial Franciscus no Instagram 

  

Fonte: Instagram 

Mais que uma função estratégica, registrar os momentos de um pontificado requerem 

um acento documental e jornalístico, que, normalmente, é feito pelo Serviço Fotográfico 
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Vaticano, agora incorporado ao Dicastério para a Comunicação. Contudo, os gestos de 

Francisco fazem que suas imagens excedam essa função documental para assumir uma 

dimensão maior que é a simbólica e emocional. Dessa maneira, Peverini irá recordar as 

macros funções das imagens no fotojornalismo. 

A peculiaridade das imagens-documento está na capacidade de 

testemunhar um evento. Nesse caso, a fotografia não cobre o evento 

representado de um discurso simbólico, mas confirma a existência, 

ilustrando o conteúdo do texto verbal. Na maior parte dos casos essa 

tipologia de fotografias vem empregada com a função de fornecer uma 

documentação dos fatos, reforçando o efeito de realidade complexa do 

discurso. De outro modo, apresentam-se as imagens que adquirem 

uma função simbólica não limitando-se a testemunhar um evento, mas 

transformando-o em um discurso mais amplo que transcende a 

dimensão referencial da fotografia, fazendo amplo recurso da retórica 

visual. (PEVERINI, 2017, p. 129) 

 

Para o autor, diferentemente das funções jornalísticas, as imagens adquirem a função 

simbólica não se limitando em apenas registar um evento, mas o transformando em um 

discurso que se torna amplo, capaz de transcender da dimensão de referência de uma 

fotografia, assim como na figura abaixo em que é possível verificar uma visita do Papa e seu 

encontro com um doente, principalmente para pedir orações por sua viagem a Bari para rezar 

pela paz no Oriente Médio.  

 
Figura 24 – Francisco visita doente. 

 

Fonte – Instagram (Franciscus) 

Além disso, existe uma abordagem que demonstra a capacidade de carga passional de 

uma imagem, distinguindo-a daquilo que chamam de ―imagens-emoção‖ (Peverini, 2017, 



102 

 

p.130), que por sua vez busca a redução da distância que se dá entre o enunciador e receptor 

da enunciação.  

É um sentido de sensibilização proporcionado pelas imagens que entrecruzam e se 

consomem, gerando um fator emocional e de proximidade entre os sujeitos envolvidos, sejam 

eles protagonistas ou meros consumidores, trazendo sentimentos de compaixão e 

proximidade.  

 
Figura 25 – Papa Francisco encontra Vinícius Riva, portador de enfermidade que deforma seu corpo. São 

Francisco abraçando um leproso 

 

 

Fonte – Vatican Media / elaborado pelo autor 

 

Uma situação semelhante também poderá ser percebida na maneira como o Vaticano 

passa a utilizar as imagens de Francisco, também como forma de trazer uma identidade com 

quem as vê. É o caso da visita do Papa à cidade de San Giovanni Rotondo. Visitando o 

principal hospital da cidade, Francisco se encontra com doente, principalmente aqueles em 

tratamento contra o câncer.  

O abraço dado se assemelha ao famoso quadro de Rembrandt, que representa a imagem 

da passagem da volta do filho pródigo. Tal imagem, atrelada ao imaginário cultural, 

transcende aquilo que seria apenas uma função documental e testemunhal.  
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Figura 26 – Papa Francisco encontra doente e o quadro de Rembrandt. 

 

Fonte: Vatican Media / elaborado pelo autor 

 

No caso das duas últimas figuras, nota-se a questão do encontro dos corpos, enquanto 

cerne, como fundamento da mídia primária, num sentido de comunicação e criação de 

vínculo, assim como nos mostra Baitello: 

A primeira mídia, a rigor, é o corpo – e por isso chamamos o corpo, 

portanto, de mídia primária. Quando duas pessoas se encontram existe 

uma intensa troca de informações, e, portanto, um intenso processo de 

comunicação por meio de inúmeros vínculos, inúmeros canais, 

inúmeras relações, conexões e linguagens. (BAITELLO, 2005, p. 31-

32) 

 

Por outro lado, Govekar (2018) sinaliza que as imagens de Francisco se tornam 

universais e adquirem um valor simbólico, fato que faz com que os meios de comunicação do 

Vaticano as utilizem como estratégia à vizinhança, às pessoas. 

As mídias sociais ajudam a levar os gestos e as palavras do Papa 

Francisco para o mundo todo: em qualquer modo a universalizam. 

Assim, a fotografia do papa que abraça uma pessoa doente adquire um 

valor simbólico e passa a ser um abraço a cada pessoa doente do 

mundo. Tantas pessoas doentes sentem que o Papa está abraçando 

também a elas, e tantas pessoas sãos se unem idealmente ao abraço do 

Papa no irmão e na irmã enfermos. Isso vemos repetidamente nos 

comentários dos seguidores (das contas do Papa no Twitter e 

Instagram). Tendo o Papa como exemplo, as redes sociais do 

Vaticano tentar ser vizinhas às pessoas que as seguem, a seus 

interesses, às suas preocupações, seja nas temáticas tratadas como nos 

modos de conta-las. (GOVEKAR, 2018. Entrevista ao autor) 

 

Pelos gestos produzidos por seu corpo, Papa Francisco consegue irromper no discurso 

midiático, alterando as lógicas consolidadas da cobertura dos eventos em que ele está 

presente. Para Baitello (2018, p.114), as imagens possuem suas próprias ambições, oscilando 

entre imanência e transcendência. Para o autor, as imagens, coadunando com o que disse 
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Govekar, consolam a nossa caminhada terrestre. Sobre esse ponto, Baitello recupera o 

pensamento de Kamper que diz ―Sei nicht so böse zu den Bildern, sie können uns die 

Schmerzen lindern (em tradução livre: ―Não reaja às imagens com furores, elas nos podem 

mitigar as dores.‖). É significativa, nesse sentido, aquilo que Mons. Viganò tratará como 

―eventização (sic) do cotidiano‖. 

Quando se pensa em um evento midiático, é necessário estudar e 

projetar uma verdadeira estratégia. No caso do Papa Francisco, ao 

invés, a sua força – força paradoxal na fragilidade porque é um 

homem que fala também lentamente e com pouca voz, por exemplo, 

mas que a força dos olhos, do olhar, do corpo – faz que cada encontro 

cotidiano se transforme em um evento. Recordemos a ideia de se 

distribuir um livreto com a Doutrina Social feito pelos sem-teto: 

assim, um momento ordinário se transforma em um evento midiático. 

Com as consequências que derivam dele. É próprio o gesto, o 

improviso que atrapalha a agenda da mídia (VIGANÒ apud 

PEVERINI, 2017, p. 131). 

  

Portanto, as imagens mostram o sentido de não ser ritual do pontífice, entendida como 

recusa da distância e da institucionalidade, faz sentido não nos grandes eventos, mas nos 

gestos do cotidiano, fator que marca significativamente a figura de Francisco, contribuindo 

para o êxito de ser visto como líder mundial, não só religioso, sobre o efeito de uma áurea de 

humanidade. Bergoglio é um Papa que está fora dos protocolos. Ele age como uma pessoa 

normal, embora seja um Chefe de Estado. Come utilizando a mão, vai ao encontro de pessoas 

simples, telefona a seus amigos e faz com que a simpatia, fruto de sua gestualidade, ganhe o 

mundo pelas suas imagens. 

Figura 27 – Francisco em seus gestos de irritualidade. 

 

Fonte: Vatican Media 

Para Peverini, as imagens significativas de Francisco mostram relação de coerência e 

coesão com seu discurso magisterial e de vida. 



105 

 

[...] em termos de eficácia discursiva, estas imagens parecem 

significativas porque duplicam sobre p plano visual o uso parabólico 

da linguagem por parte de Francisco, o recurso a símbolos e figuras 

facilmente compreensíveis, essenciais para construir um eixo 

comunicativo com o outro. Em outros termos, as imagens irrituais do 

Papa parecem eficazes também porque entram em uma relação de 

coerência e de coesão com os seus discursos, jogando um papel 

decisivo no subverter os estereótipos que acompanham uma figura 

como aquela do bispo de Roma. (PEVERINI, 2017, p.133) 

 

Portanto, Francisco, a partir de seus gestos e imagens mostra a coerência de vida, a 

partir da sua quebra de paradigmas, sobretudo àquela relacionada às outras formas de se 

enxergar o sagrado pelas religiões. Dessa maneira, a corporeidade de Bergoglio se abaixa, 

assim como fez na noite em que foi eleito, para pedir a bênção divina sobre sua pessoa. Nesse 

ponto, quebra o protocolo ministerial em que, segundo a tradição, o Sumo Pontífice é o 

representante de Cristo na Terra. Tal argumento é facilmente derrubado por Francisco, 

quando se abaixa para pedir a bênção a seus interlocutores, desde o Patriarca de 

Constantinopla ao Primaz Anglicano, passando pelos simples fieis e aqueles que não 

professam uma fé cristã, conforme são apresentadas as figuras que ilustram essa constatação. 

Figura 28 – Francisco recebe a bênção do Patriarca Ecumênico de Constantinopla. 

 

Fonte: Vatican Media 

Figura 29 – Primaz anglicano abençoa o Papa católico. 

 

Fonte: Vatican Media 
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Figura 30 – Católicos, indígenas, judeus, protestantes e pobres rezam pelo Bispo de Roma. 

 
Fonte: Vatican Media 
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Na questão do gesto e da imagem não se pode esquecer a origem do Papa argentino. 

Conforme demonstrado nos capítulos anteriores, a figura da avó Rosa foi muito importante 

para a vida religiosa de Bergoglio.  

Soma-se a esse fato, a escolha pela vida religiosa jesuítica, em que a mística faz parte 

dos exercícios inacianos. Para quem já presenciou uma celebração com Papa Francisco sabe 

que, no momento do rito, nada o faz perder sua espiritualidade e foco no múnus sacerdotal. 

Nesse momento, ele não se torna acessível para contatos humanos, apertos de mão ou 

para as famosas selfies, protocolos de proximidade deixados para audiências, viagens ou 

encontros com os fiéis na Praça de São Pedro, na Sala Paulo VI ou em algumas de suas 

viagens pelo mundo.  

No encontro com o sagrado, Bergoglio se deixa absorver pela transcendência e pelo 

mistério do fenômeno religioso.  

Sobretudo é no contato do corpo com o sagrado que Francisco também exerce a mídia 

primária entre o humano e o divino, a partir do toque. ―Gosto muito de falar da linguagem dos 

gestos. É uma bela forma de comunicação. Porque, dos cinco sentidos, o mais importante é o 

tato‖ (FRANCISCO, 2018, p.112). 

Comum aos povos latino-americanos, ao assumir o papado, Jorge Mario não deixa que 

sua forma de se comunicar com o alto não seja pela força do toque e da imagem. 

Sempre que possível antes de alguma cerimônia ou visita, toca nas imagens dos santos 

como forma de ligação com Deus e com os santos. 
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Figura 31 – Francisco se comunica com o sagrado pelo toque. 

 

Fonte: Vatican Media 
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Por outro lado, a figura de Bergoglio suscita uma nova forma de se comunicar, 

conjugando a mídia primária com a terciária. Tal ponto pode ser observado pela figura da 

instituição religiosa no entremear de uma sociedade midiatizada digitalmente. Por isso, 

segundo Sbardelotto (2017, p.107):  

[...] a circulação de símbolos, crenças e práticas católicas em redes 

comunicacionais ajuda a perceber que diversas dimensões do 

fenômeno religioso, na sua especificidade católica, podem estar sendo 

reconstruídas nas interações comunicacionais, como autoridade, 

comunidade, identidade, ritualidade. 

 

Ilustrando essa afirmação se pode recorrer às imagens geradas pelos meios de 

comunicação do Vaticano em que retratam a bênção do Papa e seu toque, na intenção de 

abençoar as pessoas que, de certa forma, não podem se fazer presentes naquele momento. Na 

imagem abaixo vemos as mãos do Papa tocar na foto de um ultrassom e na imagem de um 

menino. 

 
Figura 32 – Pelo smartphone Francisco abençoa as pessoas. 

 

Fonte: Vatican Media 

 

Mas, Francisco sabe utilizar as imagens de maneira estratégica, como no caso do cartão 

que mandou imprimir, em dezembro de 2017, para alertar sobre os frutos da guerra. A foto de 

um menino que carrega o corpo do irmão morto, em suas costas, foi feita pelo fotógrafo 

Joseph Roger O´Donnell. Na parte posterior da foto, Bergoglio mandou acrescentar: ―Um 

menino que espera sua vez no crematório para seu irmão morto, em suas costas. É a foto feita 

por um fotógrafo norte-americano, Joseph Roger O‘Donnell, depois do bombardeio atômico 

em Nagasaki. A tristeza do menino só é manifestada pelo morder dos lábios, que escorrem 

sangue‖. 
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Figura 33 – Francisco divulga cartão alertando sobre o perigo da guerra com imagem emblemática de Nagasaki 

 

Fonte: Vatican Media 

 

Utilizando a imagem como ferramenta estratégica, o Papa, não de maneira ingênua, 

reforça o posicionamento doutrinário da Igreja Católica por sua corporeidade e contato 

humano. Há que se destacar que o discurso magisterial de Francisco não destoa com seus 

predecessores, mas os apresenta de maneira imagética e com uma nova forma de linguagem. 

Sobretudo, questões ligadas à vida, Bergoglio sempre sinaliza a favor de uma cultura do não 

descarte. É o caso em que pode ser visto nas imagens na figura abaixo.  

Na defesa da vida, o Papa sempre em seus discursos dá um basta em questões ligadas à 

concepção, especialmente ao aborto, mas também em aspectos de uma velhice digna, em que 

o encontro de gerações possa favorecer uma comunhão entre as pessoas. Bergoglio, no Dia de 

Finados de 2018, escolhe visitar o túmulo dos nascidos mortos para reforçar o discurso 

eclesial. Outro ponto diz respeito a questões da união familiar, pelas vias do sacramento do 

matrimônio.  

Em uma de suas irritualidades, Francisco presidiu o casamento de dois comissários de 

bordo que serviam o avião que o transportava em uma de suas viagens à América do Sul, 

mostrando, ao mesmo tempo, que para as coisas de Deus não pode existir burocracia. 
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Figura 34 – Papa Francisco reforça a doutrina católica por seus gestos e imagens 

 

Fonte: Vatican Media 

Do mesmo modo, é por sua corporeidade transformada em imagem que as denúncias de 

exclusão reforçam sua figura e deu pontificado. É o caso de seu encontro com os excluídos do 

clã Romhnia no Oriente Médio, seu gesto de trazer no avião papal algumas famílias de 
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refugiados e recebê-los na porta da aeronave coaduna com uma imagem forte gerada por um 

giro do papamóvel. Francisco cumpria um compromisso na Terra Santa quando ao passar por 

um muro que separa Israel da Palestina, pediu para o carro parar, desceu silenciosamente e fez 

uma oração para o fim das divisões. 

 
Figura 35 – Francisco denuncia, por seus gestos, os excluídos. 

 

Fonte: Vatican Media 

Aliás, o silêncio é uma forma de comunicação de Bergoglio, momento em que se 

observa na ausência de palavras. Sobretudo, o silenciar acaba por se tornar um gesto 

disruptivo. Não se pode esquecer, como mencionado anteriormente, que o pontificado de 

Francisco se iniciou com um silêncio da Praça de São Pedro, em sua primeira aparição 
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pública após o famoso Habemus Papam. O silenciar, sobretudo, cria uma dimensão que dá 

vida, ao mesmo tempo em que proporciona voz ao outro. 

Segundo a minha experiência, posso dizer que não consigo comunicar 

sem silêncio. Nas experiências mais autênticas de amizade, e também 

de amor com o pai, a mãe, os irmãos, os momentos mais belos são 

aqueles em que se misturam a palavra, os gestos e o silêncio [...] esse 

silêncio não precisa ser como a goma que é colocada nas camisas para 

fixa-las: assim, isso vira rigidez, um silêncio formal, e não é mais 

silêncio. [...] o silêncio é terno, afetuoso, quente, caloroso. E também 

doloroso nos momentos difíceis. Não é possível ter uma comunicação 

de qualidade sem uma capacidade de silêncio. É no silêncio que nasce 

a capacidade de escutar, de compreender, de tentar compreender, de 

sofrer quando não se pode compreender. (FRANCISCO, 2018, p.113-

114) 

 

Figura 36 – A raiz da paz está na capacidade da escuta. 

 

Fonte: Vatican Media / Instagram 

 

Norval Baitello, em seu estudo sobre a cultura do ouvir, apresenta s distinções sobre o 

ver e o escutar. Para o primeiro se atribui a ação, o fazer, a atividade, o atuar, agir e o poder e, 

para o ouvir, se vinculará aos sentimentos da paixão, do passivo do receber e da aceitação. 

Ouvir requer um tempo do fluxo e o tempo do fluxo é o tempo do 

nexo, das conexões, das relações, dos sentidos e do sentir. Com isso, 

voltamos a Kamper, que assim diz: ―As ideias para uma estética pós-

midiática são absolutamente necessárias. Uma introdução já seria a 

não percepção visual do outro. E do tempo como um opositor. Uma 

nova época do ouvir está anunciada‖ (Kamper, 1994, p.27). 

(BAITELLO, 2014, p.145) 
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Figura 37 – No silêncio e com os gestos, comunicar com o outro. 

 

Fonte – Vatican Media 

Nesse sentido, o autor retoma aquilo que a Francisco é um pensamento, em que o ouvir 

também promove encontros, já que ―ouvir é uma estimulação tátil, com a demonstração de 

Montagu, segundo o qual nosso corpo precisa da estimulação tátil para o funcionamento de 

seu sistema nervoso e, portanto, se sua sensorialidade‖ (BAITELLO, 2014, p.146). Amparado 

em Sacks, Baitello sinaliza a audição proporciona a construção de nexos que auxiliam no 

desvendar dos sentidos, que culmina no resgate do ―mundo do ouvir, a necessidade de uma 

nova cultura do ouvir‖ (ibidem). 

Sentir, ver e ouvir são fundamentos da comunicação de Francisco, que é implementada 

pelo Dicastério para a Comunicação. No período em que esse pesquisador esteve no 
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organismo da Santa Sé, pode verificar que toda a máquina comunicacional do Vaticano está 

centrada em promover a cultura do encontro, promovida pelos gestos e imagens de um 

pontífice que recria significações a partir de suas atitudes cotidianas. Mais que um divulgar de 

discursos, a força dos veículos de comunicação está na figura do líder máximo dos católicos. 

Entrevistado pelo autor, Mons. Viganò sinaliza que Francisco sabe da complexidade da 

comunicação, com seus fins negativos, mas também contemplando a positividade da escuta, 

de um encontro, a partir da atração de pessoas que se identificam com a natureza do Papa, 

pelo fascínio de uma vivência construída no contato. 

Papa Francisco tem consciência de como hoje a comunicação seja 

crossmedial e as estratégias comunicativas são muito complexa. 

Assim como há também plena consciência que junto à possibilidade 

positiva do social existe o uso estratégico para fins negativos (seja na 

política como na Igreja). A sua comunicação é uma comunicação que 

leva muito em conta a palavra, o olhar, do contato. É uma 

comunicação que nasce muito da escuta do seu interlocutor, algo que 

parece ter desaparecido do cenário público e, também, privado. O 

Evangelho é palavra que sabe contagiar o coração graças à ação do 

Espírito Santo, e às palavras e gestos que são testemunhas da verdade. 

Por isso, Papa Francisco atrai muitas pessoas também não-crentes [...] 

Assim, o Evangelho faz seu caminho pelo fascínio e pelo contato. 

(VIGANÒ, 2018. Entrevista ao autor) 

 

Passar esse período no centro comunicacional do Vaticano permitiu perceber que os 

vários setores do Dicastério trabalham na intenção de mostrar, além de uma Igreja mais 

próxima, uma nova forma de religiosidade que se se dá pelos meios. 

O critério importante é a mensagem. As pessoas esperam ver o Papa 

sendo Papa. [...] Francisco está sempre voltado a alguém. Também se 

pegássemos mil fotos tiradas por acaso, 99% poderemos ver que (ele) 

está dando a mão a alguém, acariciando alguém, beijando alguém, 

escutando alguém com atenção... Está sempre voltado ao outro, 

sempre aberto às relações: com as pessoas que estão à sua frente, com 

o público que está à sua frente ou mesmo recolhido em oração com 

seriedade. (GOVEKAR, 2018. Entrevista ao autor) 

 

A Diretora Teológico-Pastoral, responsável pelas imagens do pontífice, salienta que foi 

a partir do surgimento das imagens que a vida dos Papas passou a gerar mais curiosidade 

entre as pessoas. Trabalhar para que a figura de Francisco, conforme se observou durante a 

pesquia in loco e principalmente podendo gerir sua conta no Instagram e ver as percepções 

dos seguidores, ajudam a mostrar como os meios de comunicação vaticanos se amparam nos 

gestos irrituais e na corporeidade de Francisco para comunicar uma Igreja de misericórdia e 

de ternura, diferente daquela palaciana, inatingível e distante de seus fiéis. 

Da aparição das técnicas fotográficas e depois do cinema e da TV, as 

imagens dos papas sempre atraíram grandemente a atenção das 

pessoas. No caso particular do Papa Francisco, que age como Sumo 

Pontífice em um período em que as imagens são assim relevantes, ele 

se deu conta que seus gestos habituais, aqueles que fazia como 
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sacerdote e como bispo, hoje podem alcançar todo o mundo e, 

portanto, não tem problema em ser registrado saudando os doentes ou 

ou mais necessitados. Assim, um gesto cristão sincero e autêntico de 

misericórdia e ternura, a partir das imagens, se transformam em 

ocasião de testemunho cristão e de evangelização. (ibidem) 

 

Figura 38 – @Franciscus, seus gestos transformados em imagem pelo Vaticano. 

 

Fonte: Instagram 
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6 CONCLUSÃO 

A metáfora do corpo e dos membros leva-nos a refletir sobre a nossa 

identidade, que se funda sobre a comunhão e a alteridade. Como 

cristãos todos nos reconhecemos como membros do único corpo cuja 

cabeça é Cristo. Isto ajuda-nos a não ver as pessoas como 

potenciais concorrentes, considerando os próprios inimigos como 

pessoas. Já não tenho necessidade do adversário para me 

autodefinir, porque o olhar de inclusão, que aprendemos de Cristo, 

faz-nos descobrir a alteridade de modo novo, ou seja, como parte 

integrante e condição da relação e da proximidade. Papa Francisco 

 

Buscou-se, nesse trabalho, abordar a temática da relação entre mídia e catolicismo, 

sobretudo no enfoque da figura do Papa Francisco e sua forma de comunicar, pelo corpo e 

pelas imagens. Não é uma pesquisa com ponto final, pois o pontificado de Bergoglio produz 

uma riqueza de gestos e o resultado de sua reforma dos meios de comunicação do Vaticano 

ainda está sendo implementada. Contudo, uma resposta se dá pelos registros apontados nesta 

pesquisa. A encíclica de gestos e imagens de Francisco se traduz, não como uma novidade 

advinda do papado. Antes, é uma característica cultural adquirida pelo próprio Bergoglio, a 

partir de sua formação cultural, religiosa e familiar. Como Papa, essas características são 

percebidas em seu gestual voltado à caridade, à escuta e ao contato em primeiro grau com os 

as pessoas, sejam elas professas de uma religião ou não. 

 Como construtor de pontes, Francisco, a partir de suas escolhas, desde sua tenra idade, 

estrategicamente, assume uma postura de proximidade, entendendo que a base da 

comunicação começa e termina no corpo. Dessa maneira, a mensagem evangélica assume 

uma característica das primeiras comunidades cristãs, em que o contato se dava na prática do 

dia a dia e não num contexto palaciano.  

 Os gestos concernentes à comunicação demonstram uma vontade de se comunicar o 

Evangelho, não de maneira contrária aos pontificados precedentes, mas que pela linguagem 

gestual e oral fundamental a mensagem cristã contida nas Sagradas Escrituras, no Magistério 

e na Tradição da Igreja. Antes, é uma maneira diferente, utilizada com metáforas, humor e 

proximidade com seu público. Francisco não fala apenas aos fiéis católicos, mas sabe 

construir uma agenda em que os meios também se verguem para cobrir seus gestos que, longe 

de um ato protocolar, são transformados pela ―eventização‖ do seu cotidiano. 

 Uma das primeiras considerações é que sua corporeidade e imagética favorecem uma 

cultura do encontro, mostrando que a comunicação se faz não só pela virtualidade imposta 

pela técnica, mas pelos fatos concretos, perpetrados pelo corpo, como mídia primária e 

princípio da comunicação. É um agir comunicacional físico, real e interpessoal. Mesmo 

mediado pelas redes, como sua conta no Instagram, o encontro é verdadeiro e o testemunho é 
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credível, pois sua mensagem não é apenas retórica, mas vivida cotidianamente. 

 Desse modo, Francisco não se apresenta como estatutário e digital. Ele é físico, concreto 

e, portanto, está inserido dentro daquilo que comunica. Sua presença não é impositiva, mas de 

caminhar com seu povo, com proximidade e sem exclusão. Por conta disso, o pontífice 

consegue ser interativo, pois se aproxima de seus interlocutores, os escuta e dá voz, sem 

qualquer tipo de censura. Um ponto importante e que se torna latente é que Bergoglio 

comunica pela sua presença. Ou seja, seu corpo possui uma capacidade ímpar de se fazer 

presença e ser meio para a mensagem chegar a todos, inclusive seus gestos, muitas vezes, 

sublinham mais qualquer discurso ou documento. Aliás, Francisco apresenta um cristianismo 

não por proselitismo, mas por atração. Como mencionado, sua comunicação não é broadcast, 

mas é sinodal, participativa, de favorecimento da cultura de ouvir. 

 É um pontífice que vê nos gestos, no tato, uma forma de se comunicar com uma 

contemporaneidade mais distante do contato humano. Francisco é sintonia com Pross, Baitello 

e Kamper que veem o custo do virtual, embora não o renegue, mas que sinalizam para uma 

visão de que o corpo é artífice e, em meio a uma crise de visibilidade, a concretude dos gestos 

os aproximam do fundamento comunicacional. 

 Francisco é um Papa digital, mas que não preenche espaços. Antes, abre processos para 

que haja uma aproximação do encontro, com fundamento de um cristianismo de contato e não 

de aparência. Um ser religioso que busca a transcendência pela inclusão, com estilo humano, 

capaz de evangelizar a sociedade líquida em que vivemos. 

Figura 39 – Pesquisador Marcello Zanluchi e Papa Francisco na JMJ, Rio 2013 

 

Fonte: Vatican Media 

A Francisco, o meu respeito e a minha admiração! 
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Semestral de Estúdios Semóticos de La Cultura . Granada, n. 8, 2006. Disponível em : 

<http//www.ugr.es/~mcaceres/Entretextos/entre5/zylko.htm>.  Acesso em: 30.abr.2018. 

 

MELO, José Marques de. Comunicação Eclesial: utopia e realidade. São Paulo: Paulinas, 

2005. 

 

MIKLOS, Jorge. A construção de vínculos religiosos na cibercultura: a ciber-religião. 2010. 

145f. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica). Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo 

 

MUOLO, Mimmo. L´enciclica dei gesti di papa Francesco. Milano: Paoline, 2017. 

 

PALACIOS, Ariel; GODOY, Marcelo. O jesuíta leitor de Dostoievski. Disponível em: < 

https://www.estadao.com.br/noticias/geral,o-jesuita-leitor-de-dostoievski-imp-,1008373>. 

Acesso em: 17 jan. 2018. 

 

PAULO VI. Carta Encíclica Ecclesiam Suam. Disponível em: < 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/encyclicals/documents/hf_p-

vi_enc_06081964_ecclesiam.html>. Acesso em: 24 ago. 2018. 

 

PEVERINI, Paolo. Francesco e i media vaticani: um racconto in divenire. In: LORUSSO, 

https://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/65613/68228


123 

 

Anna Maria; PEVERINI, Paolo. Il racconto di Francesco: La comunicazione del Papa 

nell'era della conessione globale. Roma: Luiss University Press, 2017, p.95-112. 

 

PIO XI. Carta Encíclica Vigilanti cura. Vaticano: 1936. Disponível em: < 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-

xi_enc_29061936_vigilanti-cura.html>. Acesso em: 08 ago. 2018. 

 

PIO XII. Carta Encíclica Miranda prorsus. Vaticano: 1957. Disponível em: < 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-

xii_enc_08091957_miranda-prorsus.html>. Acesso em: 08 ago. 2018. 

 

PONTIFÍCIO CONSELHO PARA AS COMUNICAÇÕES SOCIAIS. Ética nas 

Comunicações Sociais. Vaticano: 2000. Disponível em: < 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_200

00530_ethics-communications_po.html>. Acesso em: 06 ago. 2018. 

 

PONTIFÍCIO CONSELHO PARA AS COMUNICAÇÕES SOCIAIS. Ética na Internet. 

Vaticano: 2002. Disponível em: < 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_200

20228_ethics-internet_po.html>. Acesso em: 06 ago. 2018. 

 

PONTIFÍCIO CONSELHO PARA AS COMUNICAÇÕES SOCIAIS. Igreja e Internet. 

Vaticano: 2002. Disponível em: < 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_200

20228_church-internet_po.html>. Acesso em: 06 ago. 2018. 

 

PONTIFÍCIO CONSELHO PARA AS COMUNICAÇÕES SOCIAIS. Instrução Pastoral 

Aetatis Novae. Vaticano: 1991. Disponível em: < 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_220

21992_aetatis_po.html>. Acesso em: 06 ago. 2018. 

 

PONTIFÍCIO CONSELHO PARA AS COMUNICAÇÕES SOCIAIS. Instrução Pastoral 

Communio et Progressio. Vaticano: 1971 Disponível em: < 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_230

51971_communio_po.html>. Acesso em: 06 ago. 2018. 

 

PUNTEL, Joana T. Igreja e Sociedade: Método de trabalho na comunicação. São Paulo: 

Paulinas, 2015. 

 

ROMANO, Vicente. Ecologia de la comunicación. Hondarribia: Hiru, 2004. 

 

ROMERO, Elisabeth L. Gandini. O gesto como imagem e a imagem como gesto. A 

gestualidade das mãos na comunicação. 2009. Tese (Doutorado em Comunicação e 

Semiótica), Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2009. 

 



124 

 

SBARDELOTTO, Moisés. Religião Pública: desdobramentos da midiatização da religião na 

cultura digital. Tear Online. São Leopoldo, v.3, n.1, 73-86p., 2014. 

 

SBARDELOTTO, Moisés.  E o verbo se fez rede.  Religiosidades em reconstrução nop 

ambiente digital. São Paulo: Paulinas, 2017. 

 

SEDDA, Franciscu. Imprevidibile Franciscus. In: LORUSSO, Anna Maria; PEVERINI, 

Paolo. Il racconto di Francesco: La comunicazione del Papa nell'era della conessione 

globale. Roma: Luiss University Press, 2017, p.49-74. 

 

SODRÉ, Muniz. As estratégias sensíveis: afeto, mídia e política. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2010. 

 

VIGANÒ, Dario Edoardo. Fratelli e sorelle, buonasera:  Papa Francesco e la 

comunicazione. Roma: Carocci Editore, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



125 

 

ANEXO 1 

 
Entrevista com Mons. Dario Edoardo Viganò, ex-prefeito do Dicastério para a 

Comunicação 

 

1) Quais as principais mudanças na comunicação do vaticano depois da primeira 

saudação do Papa Francisco: "Buonasera, fratelli e sorelle”? 

 

Sono molteplici gli elementi che devono essere tenuti insieme per comprendere la portata del 

pontificato di un pontefice “preso dalla fine del mondo”. Non solo dunque un saluto che in 

qualche modo è comune a tutti gli inizi di pontificato; penso piuttosto al suo presentarsi come 

Vescovo di Roma chiedendo al popolo di pregare per lui, perché Dio possa benedire il suo 

ministero. Gesti e parole che, come scrive un suo confratello gesuita padre Rupnik, indicano 

che “toccherà la struttura abituale, non cambiando gli organigrammi, ma il suo senso. […] In 

un istante ha fatto crollare la secolare distanza del potere pontificio. In un istante si è 

ridisegnato lo scenario dei grandi pastori  e teologi dei primi secoli, dove il popolo radunato 

accoglie il vescovo in mezzo a sé come uno del popolo donato al popolo, e il vescovo 

percepisce che è il capo, ma il capo del corpo, che è espressone di questo corpo e che il corpo 

è organicamente unico al capo” (M.I.Rupnik, Secondo lo Spirito, p.26).  

In altre parole l’avvio del pontificato ha segnato da subito il desiderio di un cammino di 

purificazione della Chiesa: è ventilo il tempo di non fare più confusioni, prosegue Rupnik, tra 

la cattedra di Pietro e il trono di Costantino. 

 

2) Qual o motivo pelo qual o Papa Francisco quis instituir o Dicastério para a 

Comunicação? 

 

I motivi sono molti e molti di questi provengono da pontificati precedenti. Anzitutto un 

motivo di responsabilità gestionale a fronte dell’enorme costo del camparto comunicativo, 

costi non solo elevati ma anche ormai incapaci di rispondere alle esigenze apostoliche 

originarie e decisamente poco efficaci. Pensiamo ad esempio alle molte commissioni volute 

dal Consiglio dei 15 Cardinali durante il pontificato di Benedetto XVI e a soluzioni 

prospettate deboli perché la preoccupazione predominante era solo quella economica. Poi si 

sono rilevate, accanto a queste, molte criticità in termini di efficacia: il risultato è emerso nelle 

varie commissioni volute dal Consiglio dei 9 Cardinali.  

Emerge così accanto alla motivazione economica che permane problematica (Commissione 

Cosa)  anche quella strategica in un contesto comunicativo totalmente cambiato non solo in 

Italia o in Europa ma globalmente nel mondo pur permettendo alcune sacche si estrema 

povertà tecnologica (è l’analisi strategica con la proposta di riforma della Commissione prima 

McKinsey e poi Patten). Solo a questo punto emerge l’esigenza di procedere ad una riforma 

che tenga però conto dell’esistente che è frutto di stratificazioni e di anni di lavoro importante. 

Dunque è nella logica di poter meglio rispondere al mandato apostolico inuma contesto 

digitale che ha ridefinito i media, le produzioni e le modalità di fruizione che si inserisce tale 

riforma. 

 

3) Harry Pross fala de mídia primária como sendo o contato humanos através de gestos 

e de mídia terciária aquela que é mediada pela eletricidade, como a TV e os 

smartphones. Papa Francisco parece que mais favorável à primeira opção. Como 

semioticista, como o senhor vê essa relação? Se a comunicação de Francisco é mais 

primária, como adequar a comunicação do Vaticano? 
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Papa Francesco ha coscienza di come oggi la comunicazione sia crossmediale e le strategie 

comunicative siano assai complesse. Come ha anche piena consapevolezza che accanto alla 

possibilità positiva dei social esiste u uso strategico a fini negativi (sia in politica come nella 

Chiesa). La sua è una comunicazione che tiene conto molto della parola, dello sguardo, del 

contatto. Ed una comunicazione che nasce molto dall’ascolto del suo interlocutore, cosa 

questa che pare sparita dallo scenario pubblico e anche privato. Il vangelo è parola che sa 

contagiare il cuore grazie all’azione dello Spirito Santo e a parole  e gesti che siano 

testimonianza la verità. Per questo Papa Francesco attrae mote persone anche non 

credenti:perchè sono prive di pregiudizi e mossi dallo Spirito ascoltano parole che portano il 

perso della verità della sua storia.Così il Vangelo si fa strada per fascino e contagio. 
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ANEXO 2 

 
Entrevista com Natasa Govekar, Diretora Teológico-Pastoral do Dicastério para a 

Comunicação 

 

1) Come è cambiata la comunicazione vaticana dopo Papa Francesco? 

Papa Francesco, accogliendo un desiderio e una necessità già manifestata dai suoi 

predecessori, ha voluto iniziare una riforma dei media vaticani come un segno di uno stile 

comunicazionale più adatto ai tempi moderni e alle culture sviluppate dai cambiamenti 

tecnologici. Così l’ha spiegato nel documento che da inizio al nuovo Dicastero per la 

Comunicazione. 

 

2) Come se fa la scelta delle immagini del Pontefice per le reti sociali o Vatican News? 

Un criterio nella scelta dei video è di sicuro quando si tratta del Papa che parla, sarà quello là 

dove è più rivolto al pubblico, cioè visto che a diposizione hai solo 60 secondi, dovrai 

scegliere quelli dove non guarda il foglio, dove è lui stesso più comunicativo. Per quanto 

riguarda le foto un criterio è la qualità della foto. Ad esempio: il Papa che sale le scale per 

andare sull’aereo, un’immagine vista tante volte, ma se la foto è bella, perché c’è una luce 

bella, se nella composizione entra un bel cielo azzurro ecc., il post genera tanto feed-back 

positivo - per due motivi: per il messaggio di semplicità che evidentemente contiene e per la 

bellezza della foto.  

Il criterio più importante è il messaggio. La gente si aspetta di vedere il Papa che fa il Papa. 

Papa Francesco è sempre rivolto verso qualcuno. Anche se si prendessero mille foto scattate a 

caso di Papa Francesco nel 99 potremmo vedere che sta dando la mano a qualcuno, 

accarezzando qualcuno, baciando qualcuno, ascoltando qualcuno con attenzione… E’ sempre 

rivolto all’altro, sempre aperto alla relazione: con le persone che ha davanti, con il pubblico 

che ha davanti oppure è raccolto in preghiera con serietà.  

 

3) È un pontificato di gesti e immagini? Se si, per che? 

Dalla apparizione delle tecniche fotografiche e dopo il cinema e la TV, le immagini dei papi 

sempre hanno attirato grandemente l’attenzione della gente. Nel caso particolare di Papa 

Francesco, che agisce come Sommo Pontefice in un periodo storico dove le immagini sono 

così rilevanti, lui si è reso conto che i suoi gesti abituali, quelli che faceva come sacerdote e 

come vescovo, oggi possono raggiungere tutto il mondo e, quindi, non ha problema di essere 

registrato salutando gli ammalati o i più deboli. Così, un gesto cristiano sincero e autentico di 

misericordia e tenerezza attraverso delle immagini diventa un’occasione di testimonianza 

cristiana e di evangelizzazione.  

 

4) Papa Francesco non utilizza le reti o la TV. A lui non piace tanto. Ma qual è la 

importanza degli istrumenti di comunicazione per Papa Francesco? 

Gli istrumenti di comunicazione e i media, sia social sia tradizionale, sono un mezzo per 

annunciare Gesù e la sua Buona Notizia. Così l’ha affermato in diversi messaggi per la 

Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. 

 

“In questo mondo, i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a 

farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e 

all’impegno serio per una vita più dignitosa. Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini e 

a conoscerci meglio tra di noi, ad essere più uniti. I muri che ci dividono possono essere 

superati solamente se siamo pronti ad ascoltarci e ad imparare gli uni dagli altri. Abbiamo 

bisogno di comporre le differenze attraverso forme di dialogo che ci permettano di crescere 
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nella comprensione e nel rispetto. La cultura dell’incontro richiede che siamo disposti non 

soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli altri. I media possono aiutarci in questo, 

particolarmente oggi, quando le reti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi 

inauditi. In particolare internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà 

tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio”. (2014) 

(http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-

francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html) 

 

“Anche e-mail, sms, reti sociali, chat possono essere forme di comunicazione pienamente 

umane. Non è la tecnologia che determina se la comunicazione è autentica o meno, ma il 

cuore dell’uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi a sua disposizione. Le reti sociali 

sono capaci di favorire le relazioni e di promuovere il bene della società ma possono anche 

condurre ad un’ulteriore polarizzazione e divisione tra le persone e i gruppi. L’ambiente 

digitale è una piazza, un luogo di incontro, dove si può accarezzare o ferire, avere una 

discussione proficua o un linciaggio morale”. (2016) 

(http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-

francesco_20160124_messaggio-comunicazioni-sociali.html) 

 

 

5) A Papa Francesco non piace utilizzare la TV o smartphone, anzi utilizza la lettera, il 

telefono o il contatto con le persone. Cosa mi dice su questo? 

Il Santo Padre utilizza i diversi media secondo la sua necessità ed efficacia nella prospettiva 

del suo ministero. Certamente egli preferisce tutto quello che favorisce un rapporto 

interpersonale veramente umano, faccia a faccia, per poter guardare l’altro negli occhi, 

accarezzarlo, abbracciarlo, però egli anche capisce e si serve della capacità dei mass media e 

dei social media per raggiungere gli altri con una testimonianza sincera dell’amore di Cristo 

manifestato nella carità verso i più bisognosi. 

 

6) I gesti di Papa Francesco tornano più vicino alla gente? Come questo si traduce nelle 

reti sociali del Vaticano? 

 

I social media aiutano a portare i gesti e le parole di Papa Francesco in tutto il mondo: in 

qualche modo li universalizzano. Così, la fotografia del Papa che abbraccia una persona 

malata acquisisce un valore simbolico e passa ad essere un abbraccio a ogni persona malata 

del mondo. Tante persone malate sentono che il Papa sta abbracciando anche loro, e tante 

persone sane si uniscono idealmente all’abbraccio del Papa al fratello o la sorella malati. 

Questo lo abbiamo visto ripetutamente nei commenti dei followers.  

Prendendo il Papa come esempio, le reti sociali del Vaticano tentano di essere vicine alle 

persone che le seguono, ai loro interessi, alle loro preoccupazioni, sia nelle tematiche trattate 

che nel modo di raccontarle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20160124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20160124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
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ANEXO 3 

 
Declaração de Pesquisa realizada no Dicastério para a Comunicação 

 

 


