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Resumo 

 

À luz das Ciências da Comunicação, em diálogo com as Ciências da Religião e 
com a Teologia, este trabalho intitulado “Imagens profanas na sagrada mídia? Imagens 
sagradas na mídia profana? Algumas reflexões a respeito da Televisão Católica no 
Brasil”, aborda as quatro principais tevês católicas do Brasil: Rede Vida, Canção Nova, 
Século 21 e Aparecida.   

A pesquisa aprofunda a ambivalência do sagrado na comunicação entre 
homens e deuses e a passagem que se processa da Igreja Eletrônica para a midiatização 
do sagrado, sistematizando o percurso histórico destas tevês, identificando os ambientes 
midiáticos que são gestados por elas, organizando sua tipologia eclesial, constatando 
sua força e sua fraqueza no contexto da cultura midiática. Objetiva, também, apresentar 
o percurso histórico da Igreja Católica na sua prática de reprodução simbólica, 
enfocando as querelas religiosas em torno das imagens e os momentos significativos da 
instituição na sua relação com a mídia. 

O cerne da pesquisa gira em torno da relação consequente entre mídia e 
religião, partindo das quatro tevês escolhidas, com a questão central: quais as 
interferências e contaminações semióticas entre estes dois campos poderosos, o campo 
do sagrado e o campo da mídia? Que religião (que Igreja Católica) está surgindo da 
mídia com a devoração que ela faz das imagens televisivas, e que mídia está emergindo 
a partir da devoração do sagrado veiculado por ela? A pesquisa trabalha com os 
conceitos de: sagrado, profano, segunda realidade, secularização, igreja eletrônica, 
midiatização, modelos de Igreja, ambientes midiáticos, imagem, iconofagia, escalada da 
abstração.  

O referencial crítico se apoia em autores das Ciências da Religião (Rudolf 
Otto, Mircea Eliade, Émile Durkheim, Giorgio Agamben, Olivier Bobineau, Tank-
Storper, Pierre Bourdieu, Peter Berger, Hervieu-Léger, Brenda Carranza), e, sobretudo, 
da Semiótica da Cultura e da Mídia (Ivan Bystrina, Harry Pross, Vilém Flusser, Dietmar 
Kamper, Hans Belting, Christoph Wulf, Günter Anders, Aby Warburg, Edgar Morin, 
Norval Baitello, Alberto Klein, Muniz Sodré, Fausto Neto, Pedro Gomes, Joana Puntel), 
e da Teologia (Hugo Assmann, Libanio, Antônio de Almeida, John Fuellenbach, 
Leonardo Boff). 

O ineditismo desta pesquisa contempla dois aspectos: (1º) estudo 
interdisciplinar, pois os campos da comunicação e da religião exigem olhares 
epistemológicos diferentes, múltiplos e complementares, (2º) Reflexão sobre a 
Televisão Católica na perspectiva da semiótica da cultura e da semiótica da mídia e da 
imagem, com a análise dos desafios que se impõem às Igrejas e religiões com suas 
fomes midiáticas. A aliança entre mídia e religião não é imune de consequências. 

 
Palavras-chave: Televisão Católica – Sagrado e Profano – Ambientes Midiáticos – 
Midiatização – Iconofagia – Imagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 

In the light of Communications Sciences, and in dialogue with Religious 
Studies and Theology, this paper entitled “Profane images in sacred media? Sacred 
images in profane media? Reflections on Catholic Television in Brazil” approaches the 
four main Catholic television channels in Brazil: Rede Vida, Canção Nova, Século 21 
and Aparecida. 

The research goes deep into the ambivalence of sacredness within the 
communication process between people and gods, as well as the path formed between 
Eletronic Church and mediatized sacredness. We shall systematize the history of these 
television channels, identify the mediatic environments which they manage, organize 
their Ecclesiastic typology, and focus on the religious quarrels surrounding the images 
and the significant moments of the institution in its relations with the media. 

This research tackles the consequent relation between media and religion, 
parting from the four analyzed television stations; the central issue being: which are the 
semiotic interferences and contaminations between the sacred and the media, both of 
which are very powerful fields? And what sort of medium is emerging from this 
devouring of the sacred, which is being transmitted by it? The research works with the 
concepts of sacred, profane, second reality, secularization, electronic church, 
mediatization, Church models, media environments, images, iconophagy, and scale of 
abstraction.  

Critical reference is supported by authors of the fields of Religious Studies 
(Rudolf Otto, Mircea Eliade, Émile Durkheim, Giorgio Agamben, Olivier Bobineau, 
Tank-Storper, Pierre Bourdieu, Peter Berger, Hervieu-Léger, Brenda Carranza) and 
mostly from Culture and Media Semiotics (Ivan Bystrina, Harry Pross, Vilém Flusser, 
Dietmar Kamper, Hans Belting, Christoph Wulf, Günter Anders, Aby Warburg, Edgar 
Morin, Norval Baitello, Alberto Klein, Muniz Sodré, Fausto Neto, Pedro Gomes, Joana 
Puntel) and Theology (Hugo Assmann, Libanio, Antônio de Almeida, John 
Fuellenbach, Leonardo Boff). 

The novelty of this research lies on two aspects: (1) interdisciplinary studies, 
since the fields of communications and religion require different, multiple, and 
complementary epistemological viewpoints; (2) reflections on Catholic Television in 
the perspective of culture semiotics and media and image semiotics in its analysis of the 
challenges the Churches and religions are required to face due to their mediatic urges. 
The alliance of media and religion is not immune to consequences. 

 
Keywords: Catholic Television, Sacred and Profane, Mediatic Environments, 
Mediatization, Iconophagy, Image. 
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Este trabalho aborda e reflete a complexa relação entre mídia e religião a partir 

de quatro tevês católicas: a Rede Vida, a Canção Nova, a Século 21 e a Aparecida, com 

a iluminação teórica das Ciências da Comunicação em diálogo com as Ciências da 

Religião e, também com a Teologia, sobretudo com a Eclesiologia. Pelo diálogo 

interdisciplinar ele se diferencia de outros trabalhos sobre a religião na televisão, que 

em geral são produzidos, contemplando apenas uma tevê religiosa ou apenas a visão de 

determinada ciência. O enfoque aqui apresentado é feito a partir da semiótica da cultura, 

mais especificamente, a teoria da mídia e a teoria da imagem. 

As hipóteses iniciais formuladas estão presentes no título deste trabalho: 

“Imagens profanas na sagrada mídia? Imagens sagradas na mídia profana?”. O título 

interrogativo é provocador, em formato de quiasma, sob a inspiração do grande filósofo 

e sociólogo do corpo, e estudioso da imagem e seus vínculos com o corpo e com o 

presente, Dietmar Kamper (1936-2001), influenciado por Merleau Ponty, com duas 

perguntas que levantam o debate acadêmico, sem a pretensão de abordar a amplitude do 

assunto e sem esgotar as possíveis respostas:  

O título já revela a dificuldade em defini-lo, por tratar de questões nas quais 

não existem certezas, ao contrário, mais indagações e buscas. Revela também, que as 

duas realidades, os dois campos poderosíssimos, com pretensões de totalidades, da 

mídia e da religião se cruzam, superpõem-se, interpenetram-se, contaminam-se 

mutuamente, trazendo presente nos ambientes midiáticos o fenômeno da iconofagia, da 

devoração recíproca (as religiões, as igrejas, o sagrado devorando a mídia e a mídia 

devorando o sagrado, as igrejas, as religiões), apesar da sua natureza inerente de auto 

exclusão do outro, levando à reflexão sobre o provável produto desta relação 

consequente.  

As imagens sagradas transformando-se em imagens profanas, por serem 

veiculadas na mídia profana (e em contato com esta) e as imagens profanas 

transformando-se em imagens sagradas, com a presença do sagrado nelas, 

potencializando seu poder de permanência, de penetração, de devoração de assimilação 

e de credibilidade. Desde modo a mídia é que é sacralizada e a religião é profanada. 

Quando se fala em credibilidade aponta-se para o fenômeno da fé na mídia, talvez mais 

do que nas próprias religiões. A presença do sagrado na mídia potencializa o poder da 

mesma, creditando-lhe uma “aura” de verdade, de infabilidade, de uma voz “divina”, de 

uma voz em “off” como se não tivesse ninguém por detrás dos meios.  
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Apresenta-se a hipótese de uma dupla contaminação entre as duas esferas, a do 

sagrado e a do midiático. Explicitando melhor, os formatos midiáticos se apropriam dos 

elementos do ritual sagrado, das experiências do homus religiosus, formatando-os 

conforme as estéticas próprias do campo da mídia e, ao mesmo tempo, emerge o 

produto desta relação iconofágica: a midiatização da religião e a sacralização da mídia. 

Qual campo será mais forte e definidor ou formatador do outro? A presença do sagrado 

em imagens midiáticas na televisão, que são buscas por novos espaços religiosos ou 

sagrados, produz um resultado inesperado: a sacralização da mídia. E o campo midiático 

parece predominar sobre o campo do sagrado. A devoração e a contaminação mútua 

entre o sagrado e o midiático de um lado, e a hegemonia do midiático sobre o religioso 

por outro, são as duas hipóteses principais que se pretende demonstrar nessa 

abordagem. As religiões pretendem colocar a vida transcendental no centro das 

visibilidades, mas quem acaba incorporando essa experiência transcendental é a própria 

mídia, que se potencializa como mídia encantada. É ela quem se transforma em deus de 

todos os deuses e de todos os homens. Uma terceira hipótese, consequência das duas 

primeiras, é que as religiões, as igrejas, ao manterem uma relação utilitarista com os 

meios de comunicação (por os usarem como solução e não como problema), 

desconhecem e ignoram as patologias produzidas pela mídia, que de um modo sedutor e 

subliminar, emergem através das imagens midiáticas, uma vez que estas, à luz das 

ciências da cultura, nada mais são do que imagens da morte.  

O subtítulo da tese, “Algumas reflexões sobre a Televisão Católica”, explicita 

o principal objetivo e fio condutor da pesquisa que perpassa os capítulos do trabalho: 

oferecer instrumentais analíticos para uma abordagem científica da complexa 

composição da presença católica na televisão, sobretudo, através das quatro televisões 

escolhidas. Duas delas são declaradamente pentecostais (ou carismáticas, no sentido de 

identificação com o jeito católico de ser da Renovação Carismática Católica, como os 

católicos preferem denominar): a TV Canção Nova e a Século 21. Uma é 

declaradamente tradicional e institucional (a instituição católica com suas tradições 

morais, estruturas organizacionais e hierárquicas, está no centro), a Rede Vida. A 

quarta, além de ser a caçulinha de todas, é declaradamente mariana, ou seja, desde o seu 

logotipo passando pela sua grade de programação, a imagem de Nossa Senhora 

Aparecida é sempre evocada, como a padroeira dos católicos brasileiros. A evocação da 

padroeira se faz presente de forma marcante na grade de programação da emissora. 
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Deste modo, quando se fala no subtítulo da Televisão Católica no Brasil trata-se 

especialmente destas quatro tevês.  

A escolha das quatro se deu por necessidade de delimitação do objeto, que por 

si, já é bastante amplo e, também, porque representam bem o que a Igreja Católica tem 

produzido em termos de vídeo e de programação religiosa na tela da televisão.  Um 

estudo mais completo da Televisão Católica no Brasil é missão para uma grande equipe 

de pesquisadores e quem sabe, de diferentes campos do saber. Trata-se de uma 

empreitada e tanto e que exige muito folego de quem se aventurar nesse percurso 

acadêmico. Assim, alerta-se que esta tese não tem a pretensão de abarcar todo o 

universo da televisão católica no Brasil, nem de analisar pormenorizadamente cada uma 

delas. Tarefa talvez impossível. O trabalho aqui apresentado não diz tudo e nem tem a 

última palavra sobre os textos semióticos televisivos católicos. É um modesto início e 

que espera-se possa ser continuado oportunamente. 

Todos aqueles que fazem acontecer a televisão católica no Brasil são 

desbravadores, são pioneiros corajosos, são empenhados, dedicados e sem dúvida 

nenhuma, dão o melhor de si para fazer o que fazem em termos de produção católica na 

televisão. “Tira-se o chapéu” para aqueles que fazem acontecer a televisão católica no 

Brasil, sobretudo, se levar-se em conta que fazer televisão não é nada fácil, muito 

menos barato. Existem os custos, existem os gastos, recursos são necessários para se 

manter um canal no ar, afinal fazer televisão custa muito dinheiro. E quanto mais o 

tempo passa a tendência é que as tevês católicas se consolidem e se aperfeiçoem na área 

da produção televisiva no Brasil, inclusive com a aquisição e incorporação das mais 

recentes tecnologias para esta mídia terciária, além da preparação de profissionais 

competentes. 

A motivação inicial e pessoal para este trabalho veio do fato de ser membro da 

Igreja Católica, exercendo o ministério sacerdotal e sentindo, pessoalmente, a mesma 

inquietação e insatisfação de muitos católicos com os rumos e configurações que 

tomaram as suas televisões. De modo geral, as pessoas católicas que sempre 

conversavam comigo sobre as tevês católicas manifestavam suas insatisfações e 

desgostos com as mesmas. Questionava-se sobre a Pentecostalização das TVs 

Católicas, ou seja, o fato de grande parte das emissoras de tevês católicas adotarem o 

estilo da Renovação Carismática Católica, o estilo religioso do movimento eclesial que 

no atual contexto mais corresponde à onda da chamada sociedade do espetáculo, nos 
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termos elucidados na década de 60 pelo francês Guy Debord
1
. Estilo que é 

pacificamente aceito pelos católicos carismáticos e seus simpatizantes, mas não pela 

totalidade dos católicos. Como se verá nessa pesquisa, no Brasil há uma diversidade de 

modos católicos de ser. 

A escolha por uma abordagem interdisciplinar se deu devido à minha formação 

acadêmica, também ela interdisciplinar. Estudei Teologia e Filosofia em curso livre pelo 

Instituto de Pastoral Regional – IPAR, instituto ligado à CNBB – Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil, Regional Norte II, no tempo em que este era responsável pela 

formação dos presbíteros para a região Amazônica. Minha formação teológica e 

filosófica (graduação) aconteceu em pleno auge da Teologia da Libertação, entre os 

anos 1981-1988. Foi também o período do início da perseguição, de cassações e 

punições de teólogos expoentes desta teologia pela Cúria Romana.
2
 Nos anos 2001-

2004 fiz o Mestrado em Ciências da Religião pela PUC-SP com uma dissertação sobre a 

participação política da CNBB no processo de redemocratização do Brasil. Convalidei  

pelo MEC a graduação em Teologia entre 2005-2006, pela Pontifícia Faculdade de 

Teologia Nossa Senhora da Assunção, pertencente à Arquidiocese de São Paulo. Entre 

2005-2007 fiz uma Especialização latu senso em Comunicação e Cultura pelo SEPAC/ 

COGEAE-PUC-SP, com um trabalho intitulado “Mídia, realidade e simulacro”. Foi 

neste curso de especialização em Comunicação que brotou o desejo e a motivação para 

o início de uma pesquisa sobre as televisões católicas. 

Esta tese está organizada em três capítulos. O primeiro capítulo é uma 

retomada da discussão sobre a questão em torno da dualidade existencial proposta nos 

conceitos de “sagrado” e do “profano”, dimensões primordiais, distintas, polarizadas e 

                                                             
1 GUY Debord. A sociedade do espetáculo (2006). Livro pioneiro na crítica da moderna sociedade de 
consumo. À luz de Debord, a religião também se transformou em mercadoria de consumo que cada um 
busca na medida de seus gostos e necessidades. Este livro que foi lançado em 1967 em Paris continua 
sendo profético em pleno século XXI, pois nunca a tirania das imagens e a submissão alienante ao 
império da mídia foram tão fortes como na atualidade. 
2 Em 1984 o teólogo brasileiro Leonardo Boff foi submetido a um processo junto à Congregação para a 
Doutrina da Fé, conhecida como a antiga ex-Inquisição ou Santo Ofício, dentro do contexto da 
condenação da Teologia da Libertação. Teologia também perseguida pelos militares latino-americanos. 
Um ano após seu julgamento, o autor foi condenado a um “silêncio obsequioso” por tempo 
indeterminado, foi deposto da cátedra de teologia, impedido de escrever e de ser chefe editorial da 
Editora Vozes, e seu livro “Igreja, Carisma e Poder” (1981, Editora Vozes) não poderia ser reeditado sem 
profundas mudanças no seu conteúdo. Leonardo Boff deixou o ministério sacerdotal em 1992 e 
continua como teólogo, escritor e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Editora Ática 
republicou a obra referida em 1994. Em 2005 a Editora Record fez uma nova edição, conservando o 
texto de 1981, acrescentando um apêndice com a crítica do autor, um resumo histórico e balanço do 
significado histórico desta obra. 
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assimétricas, presentes na contemporaneidade e com visibilidades na tela da televisão, 

conceitos que revelam como se processa a comunicação entre homens e deuses, 

destacando os elementos principais que subjazem na experiência do homus religiosus.  

A opção por esta retomada é pelo fato de que não se poder falar com 

propriedade do fenômeno religioso excluindo a epistemologia própria desse campo, 

ignorando os clássicos das ciências da religião, com as escolhas feitas por Rudof Otto, 

Mircea Eliade, Émile Durkheim e o filósofo Giorgio Agamben, que, em suas 

abordagens discutem a relação entre sagrado e profano, a partir das suas binariedades, 

polaridades e as suas possibilidades assimétricas. Este último, por tratar da profanação 

do sagrado através do contato com as coisas que não são propriamente sagradas. A 

profanação do sagrado através do uso civil que se faz do mesmo.  

A primeira parte do título deste trabalho aponta para esta realidade em curso: 

“imagens profanas na sagrada mídia”. As imagens sagradas ao entrarem na mídia foram 

profanadas por esta, que se beneficiou disso colhendo frutos: a sua própria sacralização. 

Também no segundo capítulo, retomamos o tema da secularização, pois é impossível 

abordar a complexa relação entre mídia e religião desconhecendo o processo de 

secularização na sociedade moderna e as implicações do mesmo nos dois campos aqui 

tratados. O capítulo encerra abordando como a religião se movimenta, se expande, dos 

templos para a mídia, enfocando o limiar ou fronteira entre o sagrado e o profano na 

televisão. 

O segundo capítulo trata do percurso que vai da Igreja eletrônica ao processo 

de midiatização do sagrado. Nele discutimos os conceitos de “Igreja Eletrônica”, de 

“modelos”, de “cenários” e de “ambientes”. Não tem como escapar destes conceitos, 

pois eles ajudam a entender o que está acontecendo com a sociedade, com a mídia e 

com a religião e a maneira como estas esferas se interpenetram, se sobrepõem e se 

contaminam. Chama-se a atenção para o conceito de “modelos”, aceito nas discussões 

eclesiológicas da Igreja Católica, pelo menos no campo acadêmico da teologia. E aqui 

está a grande contribuição do diálogo com a teologia feita neste trabalho de 

comunicação. Utilizamos como referência nesta explanação os teólogos da eclesiologia: 

Hugo Assmann, Antônio José de Almeida, Leonardo Boff, João Batista Libanio, John 

Fuellenbach,  

A seguir, aborda-se propriamente as tevês católicas, destacando o contexto do 

seu surgimento, os ambientes midiáticos que elas produzem com as suas características 
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semióticas; aponta-se os ambientes midiáticos sem visibilidades na tela das tevês e 

encerra-se falando sobre a fisionomia plural da Igreja Católica expressa em suas 

próprias tevês. E é aqui que aparece a plasticidade da Igreja Católica, a capacidade de 

ajustamento aos diferentes contextos de efervescências religiosas dentro da própria 

instituição, a capacidade de abrigar em seu seio os mais diversificados estilos de crença 

e modos católicos de ser, configurando a sua forma plural de viver a sua vinculação. 

Recorre-se aos seguintes autores: Pierre Sanchis, Faustino Teixeira, Renata Menezes, 

Carlos Rodrigues Brandão, Brenda Carranza, que dialogam entre si explicitando o 

catolicismo plural no Brasil, que, por sua vez, reflete-se nas tevês católicas. 

O terceiro capítulo trata da relação iconofágica, de devoração mútua entre 

religião e mídia, entre mídia e religião, sinalizando para os distúrbios que esta relação 

está produzindo por ocasião do processo de midiatização da sociedade.  O mesmo inicia 

resgatando o percurso da Igreja Católica na sua prática de reprodução simbólica, 

tratando das questões religiosas em torno das imagens sagradas ao longo da história da 

própria instituição, demonstrando que as querelas em torno das imagens não são 

recentes, que continuam e que continuarão, apontando os momentos significativos da 

Igreja na sua ambivalente relação com a mídia , ora de repulsa ora de aceitação até a 

radicalidade de passar a utilizar os meios de comunicação como solução e não como 

problema. Os teóricos recorridos foram: Marques de Melo, Joana Puntel, Alberto Klein, 

Norval Baitello. 

A abordagem prossegue com o conceito de midiatização, para se entender o 

que a mídia está fazendo com a religião e com as pessoas que se aventuram no mundo 

midiático, levantando a grande interrogação – que religião está surgindo da mídia e que 

mídia está surgindo com a presença do sagrado nela? Aqui contribuem os autores Pedro 

Gilberto Gomes, Muniz Sodré, José Luiz Braga, Fausto Neto. Neste terceiro  recorre-se 

também, aos autores que são trabalhados na semiótica da cultura e da mídia, com suas 

importantes contribuições sobre as questões da imagem e do corpo, entre eles, Dietmar 

Kamper, Hans Belting, Harry Pross, Aby Warbur, Vilém Flusser, Norval Baitello, 

Alberto Klein, Ciro Marcondes Filho, mostrando como os iconoclastas do passado 

transformaram-se em iconófagos contemporâneos.  

Dialogando com esses autores, aborda-se, também, as seguintes questões: 

como as imagens interferem entre o mundo e a gente, sobre os corpos que se alimentam 

das imagens e as imagens que se alimentam dos corpos, gerando o fenômeno da 
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iconofagia, de devoração mútua entre religião e mídia, além de se explicitar porque a 

imagem recorda a morte e o desejo de imortalidade dos homens através da 

multiplicação de mais imagens; apresenta-se ainda, as imagens como aparelho e 

também como fórmula de “pathos” e de que maneira os novos meios de comunicação 

fabricam indivíduos hipnógenos. Encerra-se o capítulo apresentando algumas das 

patologias produzidas pelas imagens como desafios às Igrejas, às religiões.  

A escolha metodológica, além dos autores já citados e comentados, utilizados 

como suporte teórico nesta análise, foi também em assistir às quatro tevês: Rede Vida, 

Canção Nova, Século 21, Aparecida, ora na TV ora pela internet, em dias e horários 

variados, buscando assistir um pouco de toda programação das mesmas, com o objetivo 

de uma visão de conjunto, vendo as coisas em comum e as principais diferenças entre 

elas. A decisão tomada foi a de fazer uma tipologização destas quatro principais tevês 

católicas, a partir de uma perspectiva de conjunto, apresentando uma análise semiótica 

dos ambientes midiáticos que estas vêm criando e consolidando no cenário eclesial 

brasileiro e que ao mesmo tempo as diferenciam umas das outras. 

Este pesquisa não é um estudo detalhado de cada tevê católica; também não se 

trata de analisar programas individualizados destas tevês. Muito menos de estudar o 

fenômeno Pe. Marcelo Rossi ou outro padre midiático. A referência a ele neste trabalho 

é feita em termos de ilustração do que acontece com os padres que se aventuram no 

mundo da mídia e o que esta faz com os mesmos. Esta abordagem sobre as tevês 

católicas é feita de fora e não de dentro, ou seja, não expressa a visão de quem trabalha 

nas tevês ou com elas. Tem-se consciência que um estudo que enfocasse uma visão 

interna das tevês católicas talvez seria outra tese possível. A tese não objetiva apresentar 

alternativas ou saídas. O objetivo mesmo foi levantar questões para serem pensadas, 

refletidas, observadas e criticadas. Mas não uma crítica inconsequente e sem 

fundamentos. Trata-se de uma crítica propositiva na linha do pensamento e da 

autorreflexão e que combata o sedentarismo e a sedação diante da tela da TV. É uma 

contribuição para os debates acadêmicos sobre a temática mídia e religião e, ao mesmo 

tempo, a sistematização de um esboço teórico que pode ajudar na autorreflexão das 

práticas midiáticas da Igreja Católica 

Neste trabalho, optou-se  em não fazer entrevistas, por dois motivos principais: 

primeiro porque entrevistas expressam apenas opiniões pessoais e que dispensou-se por 

considera-las irrelevantes para uma pesquisa deste porte; em segundo lugar por que, no 



19 

 

caso da Igreja Católica, é a instituição religiosa que mais produziu e publicou 

documentos sobre comunicação, os quais refletem a sua posição oficial nas diferentes 

instâncias de decisão e de poder. Embora nesta tese estes documentos tenham sido  

apenas mencionados, sem a pretensão de estudá-los ou aprofundá-los.  

Além de responder às nossas inquietações e buscas, acreditamos trazer para o 

campo acadêmico uma discussão sobre a complexa relação entre mídia e religião, ainda 

ausente ou incipiente nos programas de pós-graduação em Ciências da Comunicação e 

de Ciências da Religião, e que, diante da expansão da “fome midiática” das igrejas se 

impõe, clamando a atenção, reflexão e crítica. Espera-se um bom aproveitamento deste 

material pelos que se interessam na temática, ora disponibilizada. Observações, críticas 

e colaborações dadas a esta abordagem, de qualquer área do conhecimento, são bem 

vindas, sobretudo, dos cientistas da comunicação, dos cientistas da religião e também 

dos teólogos. 
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CAPÍTULO I 

 

A AMBIVALÊNCIA DO SAGRADO  

NA COMUNICAÇÃO  

ENTRE HOMENS E DEUSES 
 

 

"A palavra sagrada é aquela que, usada pelo sábio ou pelo sacerdote, os 

transformam em senhores de todos os seres, de deuses e de homens”  

(Ernest Cassirer). 
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CAPÍTULO I – A AMBIVALÊNCIA DO SAGRADO NA COMUNICAÇÃO       

ENTRE HOMENS E DEUSES 

 

Introdução 

Esse capítulo, demonstra como se processa a comunicação entre homens e 

deuses, na perspectiva dos cientistas da religião e de cientistas da cultura e a sua 

contribuição nas interfaces entre religião e mídia. Aborda-se a dualidade existencial 

entre “sagrado” e “profano”, gêneros primordiais, distintos, opostos e assimétricos, 

presentes na contemporaneidade, sobretudo, com visibilidades na mídia televisual, 

dialogando com as perspectivas dos estudiosos clássicos da religião, Rudolf Otto, 

Mircea Eliade, Émile Durkheim, e de teóricos da cultura, como o filósofo italiano 

Giorgio Agamben e o semioticista da cultura, o theco Ivan Bystrina.  

1.  A essência do sagrado em Rudolf Otto 

Rudolf Otto ficou conhecido a partir da obra “Das Heilige” de 1917, durante a 

primeira guerra mundial, um dos clássicos da filosofia da religião. Ele era natural de 

Peine, Alemanha, em 1869 e morreu em 1937. Sua família era protestante e Otto foi 

pastor, teólogo e filósofo. Deu aulas na Universidade de Göttingen entre 1897 a 1907 e 

foi colega de estudos de Edmund Husserl nesta mesma universidade, justamente no 

período em que este lançava seu método de investigação filosófica que depois ficaria 

conhecido como fenomenologia. Tudo indica que Otto tomou conhecimento da 

fenomenologia de Husserl, pois sua obra prima “O Sagrado”, sem mencionar a 

fenomenologia a utiliza veladamente. Embora Otto em nenhum momento cite Husserl, 

demonstrando trabalhar independentemente deste. Segundo Macquarrie (1975, p. 286), 

o próprio Husserl considerava esta obra de Otto uma aplicação magistral do método 

fenomenológico ao campo religioso. “O Sagrado” influenciou pensadores importantes 

como Mircea Eliade, Paul Tillich e Carl Gustave Jung. 

Nesta obra, Otto busca estudar as características do elemento não racional em 

contraste com as do racional no âmbito do universo religioso. Ele começa e finaliza sua 

obra fazendo as seguintes afirmações: “O sentimento é tudo, o nome é nada” (OTTO, 

1992, p. 7); e que o infinito é mais bem experimentado quanto menos nomeado for (Cf. 

idem, p. 222). Assim, de antemão, já sinalizamos para o enfoque de Otto, de que o 

sagrado é algo mais para ser experimentado do que para ser conceituado, pois, os 

nomes, a conceituação, escondem, enquanto a experiência revela. 
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Otto considera o sagrado como categoria a priori, a partir da qual, e somente 

dentro do âmbito do sagrado, as experiências do homem religioso podem ser 

compreendidas. Diz ele que “com efeito, se há um domínio da experiência humana 

onde aparece algo que é específico deste domínio, e que só nesse pode observar-se, é o 

da religião” (OTTO, 1992, p. 12). Reconhecer algo como sagrado somente pode 

acontecer no âmbito religioso, pois o sagrado tem uma qualidade totalmente própria, 

inefável. É impossível ter acesso a ele pela “apreensão conceitual” (idem, p. 37). 

O filósofo propõe o elemento do sagrado como o elemento essencial das 

religiões, relacionado ao divino e não sendo passível de racionalização. Para ele, o 

termo sagrado é complexo por ser constituído de dois aspectos que são opostos: um é o 

elemento racional e o outro é o âmbito irracional do sagrado. 

Os elementos racionais são aqueles que podem ser nomeados ou conceituados, 

os constituintes passíveis de serem claramente comunicados pela linguagem. Elencam-

se nesta categoria racional por exemplo, as narrativas religiosas, as doutrinas das 

religiões, a ética e a moral extraída das diversas concepções religiosas. Trata-se, 

portanto, de tudo àquilo que pode ser reduzido à categoria do pensamento. 

Por sua vez, o aspecto que mais interessa a Otto, e a ele o filósofo vai se 

debruçar, corresponde ao âmbito irracional do sagrado, sendo este aquele que não se 

dobra ao campo da linguagem com suas apreensões conceituais. É este aspecto ou 

categoria no interior das religiões que Otto vai chamar de “numinoso”, da palavra latina 

“numem” e que significa “Deus” ou “divino”. Ele cria esta categoria religiosa para 

expressar um conjunto de características próprias da experiência das pessoas que vivem 

uma religião. O numinoso corresponde à característica ativa, experiencial das vivências 

religiosas e ela só pode ser percebida quando uma pessoa faz uma experiência religiosa, 

ou seja, quando o fenômeno numinoso se manifesta a uma pessoa. O acesso a este 

numinoso, portanto, a este componente irracional é a própria experiência religiosa que 

uma pessoa venha a ter. E Otto adverte os leitores de sua obra que alguém que nunca 

viveu uma experiência religiosa dificilmente entenderá a sua filosofia da religião. 

1.1. Como se processa, se comunica o mysterium tremendum et fascinans 

Para entrar no campo do irracional nas experiências religiosas, Otto toma como 

referência as reações, as sensações, os sentimentos das pessoas frente ao numinoso. Este 

numinoso ao mesmo tempo é complexo e ambivalente em sua manifestação, pois se 

apresenta como o “mysterium tremendum et fascinans” (mistério tremendo e 
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fascinante). É mistério porque é desconhecido, incompreensível, e ao se manifestar se 

apresenta como algo distinto das realidades que vivemos, se manifesta como 

“Totalmente Outro”. O verdadeiro “mirum”, o “totalmente outro” é “aquilo que nos é 

estranho e nos desconcerta, o que está absolutamente fora do domínio das coisas 

habituais, compreendidas, bem conhecidas e, por conseguinte, ‘familiares’; é o que se 

opõe a esta ordem de coisas e, por isso, nos enche de espanto que paralisa” (OTTO, 

1992, p. 39). Trata-se de uma realidade “que por sua natureza e essência, é 

incomensurável e perante a qual recuo, tomado de estupefação” (idem, p. 41). 

1.2. A comunicação do mistério, do numinoso 

O mistério é a forma como o numinoso se revela, se comunica. Ao se 

manifestar faz-se perceptível, pois o sagrado na sua manifestação faz “arrepiar os 

pelos”, ou faz “tremer os joelhos”. Por causar arrepios e temor ele se manifesta em seus 

dois aspectos qualitativos de “Tremendum” e “Fascinans”, sendo o “Tremendum” a 

característica negativa ou repulsiva do sagrado, ocasião em que a manifestação nos 

impele para trás, impondo simultaneamente o temor. É “Tremendum” porque faz 

tremer, causa calafrios e causa uma sensação de risco à nossa integridade. Por isso ele 

às vezes é relacionado ao demoníaco nas experiências místicas. O perfil que o Antigo 

Testamento traça de Deus é o de um Deus que punia e castigava até a segunda, terceira 

e quarta gerações (Cf. Números, 14, 18; Êxodo 20,5). Nas experiências religiosas este 

temor se manifesta na crença do diabo como opositor, no castigo divino que faz as 

pessoas sentirem o poder e o “peso da mão de Deus”. Além dessa primeira forma de 

manifestação, o “tremendum” também é percebido através de duas outras formas, 

chamadas por Otto de “majestas” e de “orgé”. 

1.3. Majestas - a comunicação do poder, da força na experiência religiosa 

Majestas, de majestade, está relacionado com o poder, de força, de 

preponderância absoluta, que acompanha uma experiência religiosa. O mistério ao se 

apresentar como majestas coloca a pessoa que faz a experiência religiosa na sua 

condição de criatura, na sua condição de pequenez, de aniquilamento, de impotência, de 

finitude, de saber-se apenas pó e cinza. Otto chama isto de “sentimento de criatura”, 

como sentimento desesperador, sentimento de finitude frente ao infinito. A pessoa 

experimenta a sensação de criatura frente ao “Totalmente Outro”. 

1.4. A Orgé – comunicação da energia, da paixão, da emoção, da comoção 
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A “Orgé” é a energia que acompanha a manifestação do numinoso. Esta 

energia se manifesta com paixão, sensibilidade, vivacidade, natureza emotiva, vontade, 

força, comoção produzidas nas pessoas que vivem as experiências religiosas; esse 

elemento de energia põe a alma humana em estado de atividade, excita o zelo, provoca a 

tensão e a energia prodigiosas, pelo seu contato com a revelação do numinoso. 

1.5. O Fascinans – comunicação do aspecto positivo da experiência religiosa 

O “Fascinans” é o aspecto positivo e altamente atrativo do numinoso ou 

sagrado. Ele é classificado por Otto em duas manifestações, a do “Augustus” que 

contagia a pessoa com o sentimento de pureza e santidade, e a do “Sebastus” que ao se 

revelar impõe prudência, reverência, veneração, respeito e temor. 

Na abordagem que Otto faz do sagrado ou numinoso, percebe-se que o filósofo 

trata de uma realidade ontológica, de uma realidade realmente existente e que, por sua 

vez, desencadeia percepções na consciência das pessoas crentes. O próprio Otto aponta 

para um “a priori”, um pressuposto metodológico, de uma essencialidade que 

ultrapassa as percepções e todos os predicados. Trata-se de algo sui generis e que não 

fica preso à razão e nem pode ser reduzido á racionalidade. Em “O Sagrado” Otto revela 

seu posicionamento frente ao racionalismo fortemente apregoado em sua época, 

opondo-se contra um reducionismo conceitual do sagrado. Para ele, “um Deus 

compreendido não é Deus”. Antes de toda racionalização há uma profunda experiência 

fundada e que não pode se expressar através de categorias racionalizadas, mantendo-se 

no nível do irracional. 

1.6. Irracional como comunicação da realidade transcendental 

Com isto, Otto não propõe eliminar nem o racional, nem o irracional das 

experiências envoltas no sagrado. Aspecto irracional para o filósofo não é 

necessariamente algo contrário à razão, mas sim algo que está para além desta, acima 

dela, e por isto é supra racional. O sagrado é aquilo que transcende a razão humana e 

resiste a qualquer redução racional, constituindo propriamente o numinoso. Racional e 

irracional, mesmo sendo aspectos opostos, podem conviver e se complementar, pois 

sendo contrários, não são contraditórios. As experiências vividas pelo homo religiosus o 

comprovam, pois para este, a questão levantada nunca foi nem será problema. Os dois 

aspectos que constituem o sagrado (o racional e o irracional) são muito bem integrados 

em suas práticas numinosas.  
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Otto faz uma abordagem psicológica, esclarecendo o conteúdo e o caráter 

específico da experiência religiosa destacando os dois aspectos aparentemente opostos 

que a constituem: o sagrado como mysterium fascinans e ao mesmo tempo como 

mysterium tremendum. 

2.  A comunicação do divino em meio do profano: as hierofanias 

Para Mircea Eliade
3
 abordar religião não é apenas uma questão de entender sua 

presença em algum lugar na história. Entender religião é primordialmente entender a 

relação com o sagrado, ou, para usar uma expressão consagrada por ele, compreender a 

manifestação, a comunicação do divino em meio ao profano, o que denomina de 

hierofania. “O sagrado manifesta-se sempre como uma realidade inteiramente diferente 

das realidades naturais” (ELIADE, 1992, p. 16). 

A abordagem que Eliade faz do sagrado e do profano é uma abordagem 

fenomenológica. Croatto (2001, p. 24-27) diz que a abordagem fenomenológica não 

busca estudar os fatos religiosos em si mesmos, mas a sua intencionalidade (seu eidos) 

ou essência. A pergunta do fenomenólogo é sobre o que significam os fatos religiosos; 

não o significado para o pesquisador, mas para o homo religiosus que vivência a 

experiência religiosa. A fenomenologia parte então, dos fenômenos religiosos e 

perscruta o seu sentido, a sua comunicação, a sua significação para aqueles que estão 

envoltos nas experiências religiosas. Ela parte dos fenômenos religiosos em sua função 

existencial e não a partir das interpretações que lhe possam atribuir os estudiosos. Isto, 

por que, o transcendente, que é o núcleo da experiência religiosa, a sua comunicação só 

é captada pelo homo religiosus. De modo que, o objeto da fenomenologia da religião é o 

próprio sujeito da experiência religiosa 

Em sua obra “O sagrado e o profano: a essência das religiões” (1992), ele se 

propõe abordar o sagrado em toda a sua complexidade e não apenas nos seus aspectos 

irracionais. Eliade se interessa pelo sagrado na sua totalidade e não apenas nos seus 

elementos racionais ou não racionais. E isto o diferencia da abordagem de Rudolf Otto 

                                                             
3 Mircea Eliade (1907-1986), escritor, romancista e historiador, nascido em Bucareste, Romênia. É 
considerado o mais importante e influente especialista em história e filosofia das religiões. Tornou-se 
mundialmente conhecido pelas pesquisas sobre a linguagem simbólica das diversas tradições religiosas. 
Suas obras mais importantes, caracterizadas pela interpretação das culturas religiosas e a análise das 
experiências místicas, são Traité d'histoire des religions (1949) e Le Sacré et le profane (1965). Neste 
trabalho utilizo as traduções existentes em português, respectivamente: Tratado de História das 
Religiões (1993) e O Sagrado e o profano: a essência das religiões (2001), ambas publicadas pela Ed. 
Martins Fontes. 
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(1869-1937) no seu livro de 1917, “Das Heilige”, que se aplica na análise das 

modalidades da experiência religiosa. 

2.1. O sagrado comunica uma realidade oposta ao profano 

Eliade tem outra perspectiva do sagrado. Entende o sagrado, em primeiro lugar, 

como tudo o que é oposto ao profano. E o homem toma conhecimento do sagrado 

quando este se comunica, se manifesta, se mostrando diferente do profano. Para a 

manifestação do sagrado, propõe o termo “hierofania”, que etimologicamente significa 

“revelação de algo sagrado”. As histórias das religiões estão repletas de hierofanias, de 

manifestações de realidades sagradas. A revelação do sagrado pode acontecer desde um 

objeto qualquer, como uma pedra, uma árvore, um animal até a encarnação de Deus em 

Jesus Cristo. Estas realidades, naturais ou profanas, se tornam mídia do sagrado. Em 

todas estas realidades “naturais ou profanas”, pode-se manifestar um ato misterioso, a 

manifestação de alguma coisa “de ordem diferente”, da comunicação de uma realidade 

que não pertence ao nosso mundo. 

Eliade se refere a certo mal estar no homem ocidental diante de inúmeras 

manifestações do sagrado. Diz ele que 

(...) é difícil para ele aceitar que, para certos seres humanos, o sagrado possa 

manifestar-se em pedras ou árvores, por exemplo. Mas (...) não se trata de 

uma veneração da ‘pedra’ como ‘pedra’, de um culto da ‘árvore’ como 

‘arvore’. A pedra sagrada e a árvore sagrada não são adoradas como pedra ou 

como árvore, mas justamente porque são ‘hierofanias’, porque ‘revelam’ algo 

que já não é nem pedra nem árvore, mas o ‘sagrado’, o ‘gaz andere’ 

(ELIADE,1992, p. 17-18). 

 

Nesse sentido, a hierofania constitui um paradoxo. Um objeto qualquer ao 

manifestar o sagrado torna-se “outra coisa” e ao mesmo tempo ainda é “ele mesmo” por 

fazer parte do cosmo que o envolve. O que transforma uma pedra comum, profana, 

natural, em uma pedra sagrada, é o olhar, é a experiência do homem religioso. Sua 

realidade natural transmuda-se numa realidade sobrenatural. Para o ser humano 

religioso toda a natureza pode ser hierofônica, isto é, revelar-se como sacralidade 

cósmica. 

O homem religioso tende a se aproximar profundamente do sagrado, pois o 

sagrado equivale ao “poder”, a realidade por excelência. E potência sagrada significa 

eficácia. Daí se entender a busca do homem religioso. Ele deseja profundamente, como 

diz Eliade, “ser, participar da ‘realidade’, saturar-se de poder” (1992, p. 19). Eliade 

considera duas modalidades de experiência de ser no mundo – sagrada e profana. São 

duas situações existenciais vividas pelo homem no peregrinar histórico. Estas 
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modalidades interessam a todos os que investigam as dimensões possíveis da existência 

humana. Afinal, ser “homo religiosus” enquadra-se no comportamento geral do ser 

humano. O estudioso das religiões se preocupa em mostrar as dimensões específicas da 

experiência religiosa, destacando suas diferenças com a experiência profana do mundo. 

Para ele, o homem das sociedades tradicionais vivia profundamente num cosmos 

sacralizado. Já o homem das sociedades modernas vive num cosmos dessacralizado 

(1992, p. 20-22). 

2.2. O que torna um espaço sagrado? 

O que um espaço sagrado revela, comunica? Ao falar sobre a homogeneidade 

espacial e hierofania, Eliade acena para o fato de que o espaço não é homogêneo, pois 

apresenta roturas, quebras. E a diferença se dá na “qualidade”. Lembra o episódio de 

Moisés na experiência da Sarça ardente, relatado no livro do Êxodo 3,5
4
 quando Deus 

lhe fala: “Não te aproximes daqui! Tira as sandálias dos pés, por que o lugar onde 

estás é uma terra santa”. Ai aparece de forma explícita que há um espaço sagrado e um 

espaço profano. O espaço sagrado se diferencia por ser forte e significativo enquanto o 

espaço profano é amorfo e sem consistência. O homem religioso considera o espaço 

sagrado como real, o que existe realmente e nessa sua experiência aparece a oposição 

entre os espaços. Para o homem essa experiência no espaço sagrado é primordial, 

corresponde a uma “fundação do mundo”, que se revela como “realidade absoluta”. A 

manifestação do sagrado, diz Eliade, funda ontologicamente o mundo. Assim, para o 

homem religioso, a revelação, a comunicação de um espaço pode começar sem uma 

orientação prévia. 

2.3. Comunicação e interferências entre o sagrado e o profano 

Também, existe a possibilidade da experiência profana. Para o homem não 

religioso, que se recusa a sacralidade do mundo e assume sua existência profana, 

purificada de qualquer motivação religiosa, o espaço é homogêneo e neutro, não há 

roturas nem diferenciações. Eliade alerta que não existe uma experiência profana pura, 

seja qual for o grau de dessacralização do mundo. O homem não religioso acaba 

esbarrando no homem religioso. Numa sociedade dessacralizada é impossível abolir 

completamente o comportamento religioso. E mesmo a existência mais dessacralizada 

carrega traços de uma valoração religiosa, transcendental do mundo (1992, p. 26-27). 

                                                             
4
 A partir de então, todas as citações bíblicas são tiradas da Bíblia Sagrada – Tradução da CNBB publicada 

em conjunto pelas livrarias católicas e impressa pela Paulus, 2001. 
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2.4. As diferenças elementares entre um espaço sagrado e um espaço profano 

Existem diferenças que são elementares para identificarmos um espaço sagrado 

de um espaço profano. O espaço considerado sagrado comunica o real por excelência 

enquanto o espaço profano manifesta um vazio de orientação transcendental. Vejamos: 

2.4.1. O espaço sagrado comunica o real por excelência 

O espaço sagrado implica a aquisição de um “ponto fixo” ou “centro”, que 

corresponde para o homem religioso, à criação do mundo. Este “ponto fixo” lhe 

possibilita a orientação na homogeneidade caótica, a “fundação do mundo”, o viver real. 

No espaço sagrado o homem religioso vive em locais privilegiados, qualitativamente. 

Alguns exemplos: a paisagem natal, os sítios dos primeiros amores, determinados 

lugares na primeira cidade estrangeira visitada na juventude – são lugares 

transcendentais, por guardarem uma qualidade excepcional, única. Nesse sentido, cada 

pessoa, mesmo as que não se rotulam religiosas têm os seus “lugares sagrados”, 

transcendentais, guardados afetivamente no seu universo privado. Eliade diz que é como 

se nelas “um ser não religioso” vivesse a revelação, a comunicação de “outra” realidade, 

qualitativamente diferente daquela realidade vivida no cotidiano da existência. Trata-se 

de um “comportamento cripto-religioso” do homem profano (1992, p. 28). 

O espaço sagrado é o “real” por excelência, é ao mesmo tempo poder, 

eficiência, fonte de vida e de fecundidade. O sagrado contribui para o homem se situar 

na realidade objetiva e o impulsiona a viver, sem deixar-se paralisar pela relatividade 

infinita das experiências puramente subjetivas, de viver num mundo que seja real e 

eficiente e não numa ilusão vazia e fragmentada do mundo profano. 

O momento religioso vivido pelo homem religioso implica o “momento 

cosmogônico”, no qual o sagrado revela a realidade absoluta, tornando possível a 

orientação. O momento cosmogônico “funda o mundo” ao fixar os limites e estabelecer 

a ordem cósmica diante do caos do “nosso mundo”. A experiência do sagrado comunica 

a recriação do mundo, concretiza essa fundação do mundo, ou seja, o sagrado ao se 

manifestar no espaço, revela o real e o mundo passa a existir. Além de projetar um 

“ponto fixo”, um “centro”, no meio da fluidez amorfa do espaço profano, produz 

também no “caos” uma rotura de nível, abrindo a comunicação entre os níveis 

cósmicos, entre a terra e o céu, possibilitando a passagem ontológica, de um modo de 

ser a outro. É essa rotura na heterogeneidade do espaço profano que cria o “centro” 

através do qual se dá a comunicação com o transcendente, fundando o “Mundo” pelo 
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fato de ser o “centro” o ponto fixo que torna possível a orientação para o homem 

religioso. A experiência religiosa que envolve o simbolismo do “centro” implica para o 

homem religioso situar-se num espaço “aberto para o alto”, em comunicação com o 

mundo divino. Assim, viver perto de um “Centro do Mundo” significa viver o mais 

próximo possível dos deuses. Eliade afirma que 

A manifestação do sagrado no espaço têm, como consequência uma valência 

cosmológica: toda hierofania espacial ou toda consagração de um espaço 

equivalem a uma cosmogonia (...) o Mundo deixa-se perceber como Mundo, 

como cosmos, à medida que se revela como mundo sagrado (1992, p. 59). 

 

Os territórios revelados sagrados ao serem consagrados à divindade são 

cosmicizados. Impossível viver sem uma abertura para o transcendente, sem uma 

comunicação com o sagrado, pois não se pode viver no caos. As construções sagradas 

reproduzem a criação do mundo do tempo primordial, quando tudo começou. Consagrar 

estes espaços significa dar-lhes vida e alma. 

O sagrado é o existencial, é a comunicação com o transcendente. Por isso, os 

santuários mais antigos eram abertos na cúpula ou apresentavam uma abertura no teto e 

essa abertura era chamada de “olho da cúpula” que simboliza a rotura dos níveis, a 

comunicação com o transcendente (Cf. ELIADE, 1992, p. 55). O mundo sagrado é o 

mundo que participa do ser, “existe realmente”. Independente do contexto histórico no 

qual esteja inserido, o homo religiosus crê existir sempre uma realidade absoluta, o 

sagrado, que transcende este mundo, mas que se manifesta nele, santificando-o e 

fazendo-o real. Suas práticas religiosas estão orientadas a essa realidade absoluta que se 

manifesta a ele através das hierofanias, como algo totalmente diferente do profano. 

2.4.2.  O espaço profano comunica um vazio de orientação  

                        transcendental 

O espaço profano representa por sua vez, para o homem religioso, o “não ser 

absoluto”. O espaço profano é aquele que mantém a homogeneidade, e a partir dele, a 

relativização desse mesmo espaço. Trata-se de um espaço vazio de orientação 

verdadeira e nele não há “mundo”, mas apenas fragmentos de um universo fragmentado, 

amorfo. É um espaço neutro e, é nele que o homem vive as suas obrigações de existir 

integrado na sociedade industrial. Os valores do espaço profano lembram a não-

homogeneidade específica da experiência religiosa do espaço. Os espaços profanos 

podem ser definidos então como aqueles que também degradam e dessacralizam os 
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valores e comportamentos religiosos e isto tem um significado profundo (1992, p. 28). 

O profano comunica o caos, o amorfo, o não-manifestado 

2.5. O limiar como fronteira entre o espaço sagrado e o espaço profano 

Um exemplo eloquente da não homogeneidade dos espaços são os templos ou 

igrejas de qualquer religião. Um templo religioso para um crente, numa cidade 

moderna, faz parte de um espaço diferente da rua onde ele se localiza. A porta do 

templo é o limiar que separa o espaço sagrado do espaço profano. A porta tem um 

significado profundo de demarcação dos espaços. Para dentro do templo, existe uma 

solução de continuidade; para fora indica o espaço amorfo, fragmentado, vazio do 

mundo profano. Eliade diz que esse “limiar” é ao mesmo tempo o limite, a baliza, a 

fronteira que distingue e opõe dois mundos – e o lugar paradoxal onde esses dois 

mundos se comunicam, onde se pode efetuar a passagem do mundo profano para o 

mundo sagrado (1992, p. 29). 

2.6. Templos como lugares de comunicação para o alto, com o transcendente 

Por outro lado, o limiar também tem os seus guardiões, ou seja, os seus deuses 

e espíritos. Cabe a eles a tarefa de proibir a entrada tanto de adversários humanos como 

às potências demoníacas e pestilentas. A porta enquanto limiar tem um forte significado 

simbólico religioso, tomando ainda o templo como exemplo, participa de um espaço 

totalmente diferente daqueles das aglomerações humanas e urbanas que a rodeiam. O 

homem religioso ao entrar num recinto considerado sagrado, transcende o mundo 

profano. Para ele é como se tivesse encontrado uma “abertura”. É a imagem de uma 

abertura para a sua comunicação com a divindade, como se na realidade existisse uma 

“porta” para o alto. Por ela, a divindade desce à terra e o homem pode subir 

simbolicamente ao céu. É a experiência profunda que se dá em todas as religiões. Neste 

caso, o templo constitui-se, por assim dizer, como uma “abertura” para o alto e assegura 

a comunicação com o mundo dos deuses (1992, p. 30). 

Assim, os espaços sagrados implicam em verdadeiras hierofanias, em irrupções 

do sagrado. O resultado é o destaque desses territórios do meio cósmico onde se 

encontram e o transformam, tornando-os qualitativamente diferentes. Um exemplo que 

fala por si só, da tradição judaico-cristã é o sonho de Jacó em Betel (Gen. 28,10-22). 

Jacó sonha com uma escada que unia a terra e o céu, por onde subiam e desciam os 

anjos de Deus. No cimo da escada ouviu o Senhor que dizia: “Eu sou o Senhor, Deus de 

teu pai Abraão, o Deus de Isaac (...)”. Jacó desperta com temor e tremor (lembrando a 
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perspectiva de Rudolf Otto de que o sagrado desperta o temor e o tremor) e diz: “Sem 

dúvida, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Cheio de pavor, acrescentou: Como é 

terrível este lugar! Isso aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu” (Gen. 28,16-

17). 

Jacó fez ali um monumento, untando-o com óleo, indicando o lugar, o espaço 

sagrado, dando-lhe o nome de Betel, que significa a “Casa de Deus” (Gen. 28, 19). Em 

relação a este episódio, Eliade lembra que 

O simbolismo implícito na expressão ‘Porta dos Céus’ é rico e complexo: a 

teofania consagra um lugar pelo próprio fato de torná-lo ‘aberto’ para o alto, 

ou seja, comunicante com o céu, ponto paradoxal de passagem de um modo 

de ser a outro (1992, p. 30). 

 

A experiência religiosa de Jacó foi para ele um “sinal” portador de significação 

religiosa, introduzindo para ele um elemento absoluto que pôs fim à relatividade e à 

confusão. Algo que não pertence a este mundo profano manifestou-se a ele, lhe 

favorecendo uma orientação de vida ou ajudando-o na decisão de uma conduta. O lugar 

considerado sagrado tornou-se para ele, homem religioso, um ponto fixo, ponto de 

apoio absoluto. 

O que os santuários das inúmeras religiões comunicam são essas “Portas do 

Céu” ou “Portas dos Deuses”. São transcendentalmente lugares de passagem entre o 

Céu e a Terra, entre o mundo considerado profano e o mundo considerado sagrado, a 

partir de determinada teofania. 

Portanto, para Mircea Eliade, o sagrado é o princípio estruturador do espaço, o 

sagrado equivale ao centro do mundo, é o axés mundo e tem a função de refunda-lo, 

dando-lhe homogeneidade e ordem, mediante os rituais de enredo cosmogônico (Cf. 

1992, p. 25-61). 

3.  A criação dos valores coletivos e do sagrado pela sociedade. 

O sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917) publicou em 1912 o clássico 

“Les formes élémentaires de la vie religieuse”,
5
 que viria a ser a teoria clássica da 

sociologia da religião. É o mais conhecido manifesto da perspectiva sociológica da 

religião. Para Durkheim, é a sociedade que cria os valores coletivos, e entre eles, a 

religião. A religião é considerada na perspectiva durkheiminiana como um sistema de 

crenças e comportamentos que representam ideais sociais. É a sociedade que cria a 

                                                             
5
 Em português: “As formas elementares da vida religiosa” publicado pela Editora Martins Fontes, São 

Paulo, 2000. 
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religião, que cria os deuses, que torna as coisas sagradas ou profanas. Os valores 

sagrados atribuídos aos objetos ou coisas são dados pela sociedade. Durkheim aponta 

algumas características do que é considerado religioso ou sagrado em todas as religiões. 

3.1. O sagrado como comunicação de uma realidade Sobrenatural 

A primeira característica do sagrado é o “Sobrenatural”. Diz o sociólogo que: 

“entende-se por isso toda ordem de coisas que ultrapassam o alcance de nosso 

entendimento; o sobrenatural é o mundo do mistério, do incognoscível, do 

incompreensível” (DURKHEIM, 2000, p. 5). O sagrado, o religioso, a partir desse 

prisma, é toda busca que escapa à ciência, ao pensamento científico. As religiões ao 

promoverem a experiência do sagrado reconhecem que o mundo, o cosmos é um grande 

mistério, mistério que solicita explicações e ao mesmo tempo aponta para a crença 

numa onipresença de alguma coisa que ultrapassa a inteligência. 

Esta característica sobrenatural dos fenômenos religioso, o sobrenatural, tem a 

ver com a concepção do inconcebível, do inexprimível, com um profunda aspiração ao 

infinito, com o sentimento do mistério. Muito bem afirma Durkheim que “foi a ciência 

e não a religião que ensinou aos homens que as coisas são complexas e difíceis de 

compreender” (2000, p. 9). Sobrenatural tem a ver com tudo àquilo que foge ao curso 

ordinário das coisas, acontecimentos considerados extraordinários, excepcionais, 

extranaturais. Esta ideia de sobrenatural nasceu desde o início da história e o 

pensamento religioso muniu-se de seu próprio objeto. 

3.2. A comunicação do Sagrado como Divindade 

A segunda característica do sagrado é a “Divindade”. Trata-se da crença numa 

divindade suprema que tanto pode ser denominada por Deus ou seres espirituais 

superiores. A religião teria como objetivo principal regular as relações dos homens com 

a divindade, instituindo para tal, preces, sacrifícios, ritos propiciatórios, etc. O problema 

dessa característica é que ela não pode ser aplicada a todas as religiões como é o caso do 

budismo, onde a ideia de deuses e espíritos está ausente. O budismo não reconhece um 

Deus do qual o homem dependa e por isso é uma religião “sem deus”, uma vez que para 

o budismo o essencial são as quatro nobres verdades: a existência da dor, o desejo como 

causa da dor, a supressão do desejo como forma de supressão da dor, as três etapas que 

chegam a essa supressão (a retidão, a meditação e a sabedoria) até chegar à salvação, ao 

Nirvana. Todos estes princípios budistas descartam a divindade. Os budistas só podem 

contar consigo mesmos; eles não tem nenhum deus para agradecer e nem para auxiliá-
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los em combates. Os budistas não rezam a nenhum deus, mas meditam, concentrando-se 

em si mesmos. Nessa perspectiva os budistas são ateus, no sentido que não estão 

preocupados ou interessados se existem ou não deuses. Para o budismo, Buda não é um 

deus, mas apenas o homem que fundou o budismo e considerado “o mais sábio dos 

homens” (Cf. DURKHEIM, 2000, p. 12-13). No cristianismo dá-se o contrário: 

impossível ser cristão sem o culto a Jesus Cristo, sempre vivo e imolado a cada dia no 

sacramento da eucaristia, dando aos cristãos a continua comunicação com a fonte 

suprema da vida espiritual (Cf. DURKHEIM, 2000, p. 15). O sociólogo vaticina, 

concluindo sobre esta característica: 

Assim, há ritos sem deuses e inclusive, há ritos dos quais derivam os deuses. 

Nem todas as virtudes religiosas emanam de personalidades divinas, e há 

relações culturais que visam outra coisa que não unir o homem a uma 

divindade. Portanto, a religião vai além da ideia de deuses ou de espíritos, 

logo não pode se definir exclusivamente em função desta última 

(DURKHEIM, 2000, p. 18). 

 

Após descartas estas duas definições de religião, devido suas limitações 

constatadas, Durkheim parte para uma definição mais abrangente dos fenômenos 

religiosos, apontando para o princípio que codifica a cultura, o dualismo. 

4.  O princípio codificador da cultura: a existência humana dual 

A essência da religião está na polaridade entre dois domínios: do sagrado e do 

profano. Durkheim se posiciona, focando na natureza da religião para assim defini-la: 

(...) ela é um todo formado de partes; é um sistema mais ou menos complexo de mitos, 

de dogmas, de ritos, de cerimônias. Ora, um todo não pode ser definido senão em 

relação às partes que o formam (2000, p. 18). 

Assim, ele chega finalmente aos dois termos distintos do “profano” e do 

“sagrado” também utilizado pelos autores estudados anteriormente, ao abordar o caráter 

comum das crenças religiosas conhecidas: 

Todas as crenças religiosas conhecidas, sejam simples ou complexas, 

apresentam um mesmo caráter comum: supõem uma classificação das coisas, 

reais ou ideais, que os homens concebem, em duas classes, em dois gêneros 

opostos, designadas geralmente por dois termos distintos que as palavras 

“profano” e “sagrado” traduzem bastante bem. A divisão do mundo em dois 

domínios que compreendem, um, tudo o que é sagrado, outro, tudo o que é 

profano, tal é o traço distintivo do pensamento religioso: as crenças, os mitos, 

os gnomos, as lendas, são representações que exprimem a natureza das coisas 

sagradas, as virtudes e os poderes que lhe são atribuídos, sua história, suas 

relações mútuas e com as coisas profanas (DURKHEIM, 2000, p. 19-20). 

 

As coisas sagradas diferem em natureza das coisas profanas, elas são de outra 

essência. Durkheim constata que há um profundo antagonismo entre os dois mundos, 
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pois, além de separados, se apresentam como hostis e rivais um do outro. O ser humano 

é como que exortado a retirar-se do profano para viver religiosamente. O sagrado tem os 

seus interditos, as suas proibições, aquelas coisas que o profano não pode tocar 

impunemente. A comunicação entre os dois mundos existe, mas por se tratar de uma 

operação delicada, requer precauções e iniciações complexas. O sociólogo da religião 

identifica um primeiro critério de crenças religiosas: 

(...) o característico do fenômeno religioso é que ele supõe uma divisão 

bipartida do universo conhecido e conhecível em dois gêneros que 

compreendem tudo o que existe, mas que se excluem radicalmente. As coisas 

sagradas são aquelas que as proibições protegem e isolam; as coisas profanas, 

aquelas a que se aplicam essas proibições e que devem permanecer à 

distância das primeiras. As crenças religiosas são representações que 

exprimem a natureza das coisas sagradas e as relações que elas mantêm, seja 

entre si, seja com as coisas profanas. Enfim, os ritos são regras de conduta 

que prescrevem como o homem deve comportar-se com as coisas sagradas 

(DURKHEIM, 2000, p. 24). 

 

Finalmente, Durkheim conclui o que entende por religião e esta sua definição 

nos ajuda compreender a força do sagrado, na sua perspectiva, valor criado pela cultura, 

pela sociedade: “Uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas 

a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa 

mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a ela aderem” (2000, p. 

32). 

Para o sociólogo não existe religião sem os seguintes elementos: comunidade, 

igreja, solidariedade social, valores éticos, separação entre o que é considerado sagrado 

e o que é considerado profano, sem distinção entre o permitido e o proibido, o aceito e o 

rechaçado. Não existe religião sem um conjunto de crenças com suas práticas 

consequentes, levadas a termo por fiéis que a elas aderiram. Deste modo, podemos 

concluir que: 

“Durkheim, em seu maior tratado sobre a religião, ‘As formas elementares da 

vida religiosa’, torna o sagrado cúmplice da vida e dinâmicas sociais. O seu 

interesse pela religião faz com que ele se volte, não para Deus, mas para a 

sociedade. Ele se interessa pelo culto, pelas formas de organização social dos 

atos religiosos, pela instituição e seu papel no fortalecimento da coesão 

social, ou seja, pelos aspectos visíveis e sociológicos da crença e esse é o seu 

limite” (ABUMANSSUR, 2001, p. 189). 

 

Na sociologia da religião durkheiminiana, nota-se a essência da religião, a 

distinção entre o sagrado e o profano, a questão da dualidade tão radical presente em 

todas as coisas. Reflexo da cultura arcaica que herdamos, que é dicotomizante. A lógica 

classificatória, o princípio codificador da cultura é baseado na divisão, na separação, no 
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binômio, na base de dois, disso e daquilo. Somos pensados e pensamos 

dicotomicamente, sobretudo, nas situações limítrofes da existência.  

Bystrina
6
 ao falar dos textos da cultura, originados a partir dos códigos 

terciários ou hiperlinguísticos nos apresenta a sua estrutura básica, composta de três 

elementos: a binariedade, a polaridade e a assimetria, estrutura que nos ajuda a 

compreender a relação entre o sagrado e o profano. Vejamos primeiramente a 

binariedade e a polaridade. 

A binariedade - sobre a binariedade, o semioticista recorda que a estrutura dos 

códigos terciários geralmente é binária ou dual, pois esta é uma concepção que se baseia 

na troca, no intercâmbio que se processa no mundo material ou físico denominado por 

ele de “primeira realidade”. A esse respeito, diz que: 

“No início da cultura humana a oposição mais importante era vida-morte. E 

toda a estrutura dos códigos terciários ou culturais se desenvolveu a partir 

dessa oposição básica: saúde/doença, prazer/desprazer, céu/terra, 

espírito/matéria, movimento/repouso, homem/mulher, amigo/inimigo, direita, 

esquerda, sagrado/profano, paz/guerra, revolução/contra revolução, 

liberdade/prisão, igualdade/desigualdade, justiça/injustiça (justo/injusto) e 

dominação/ausência de dominação – que em última análise significa 

anarquia, conceito conotado como negativo; muito embora possa ser 

revertido. Tais oposições binárias dominam com enorme força o pensamento 

da nossa cultura particular e o desenvolvimento da cultura em geral” 

(BYSTRINA, 1995, p. 7). 

 

A vida/morte, portanto era a oposição mais importante nos primórdios da 

cultura humana. A partir dela, se desenvolveram todas as demais binariedades no 

mundo da cultura a partir dessa oposição básica elencada acima, que continuam 

impactando na vida, tanto das culturas particulares quanto da cultura geral. 

O outro elemento é a polaridade – a estrutura binária dos códigos culturais 

terciários é organizada em polaridades. Desde sua gênese o binarismo é valorado 

polarmente, pelo fato de que a necessidade de dar valor aparece em primeiro lugar, 

seguida da tomada de decisão. A polaridade existe para favorecer a tomada de decisão, a 

atitude, o comportamento, a ação, que brotam das situações práticas da vida, sendo que 

cada polo recebe uma valoração. Bystrina diz que as polaridades podem se evidenciar 

                                                             
6 Ivan Bystrina (1924-2004) era natural de Praga, República Tcheca. Foi jurista, matemático e politólogo. 
Foi criador da Semiótica da Cultura e editou um livro sobre Semiótica da Cultura em 1989, esgotado, 
única bibliografia fundamentadora e sistematizadora desta disciplina. Foi professor da Universidade 
Livre de Berlim. Esteve em São Paulo em 1990 e em 1995, a convite do CISC – Centro Interdisciplinar de 
Semiótica da Cultura e da Mídia, e com o apoio do CNPq, da Secretaria da Cultura do Município de São 
Paulo, da Folha de São Paulo e do Instituto Goethe. Em 1990 participou do Seminário “A imprensa 
perdeu o pé da história?” Em 1995 ministrou o curso de Semiótica da Cultura no CISC/PUC-SP. 
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nas situações limites da vida, como de começo e de fim, como é o caso da oposição 

entre vida e morte. Um polo sempre respondendo ao outro. No caso dos seres vivos, 

estes carregam intrinsicamente uma tendência potencializada para a luta pela sua 

sobrevivência, para sua própria preservação e permanência, lutando e enfrentando os 

perigos que se tornam ameaças concretas para a concretização destes objetivos.  

“O homem, portanto, começa a demarcar os polos binários desde o início da 

sua existência. E ele o inicia nas situações de desprazer, como por exemplo, 

quando há uma pedra no caminho, uma situação de perigo. Onde não existe 

perigo não há sinal, não há desafio. Isso significa que os conceitos, ideias ou 

objetos que não possuem seu correspondente polo negativo não podem ser 

sinalizados, não podem ser demarcados. Essa é a segunda característica dos 

códigos terciários” (BYSTRINA, 2005, p. 8). 

 

A binariedade existe desde o início da nossa vida e geralmente se principia nas 

situações desconfortáveis da vida, de ameaças, de perigos, fazendo emergir o polo 

negativo destas circunstâncias desfavoráveis. O polo negativo serve de sinal, de 

demarcação. 

Será que não existe um terceiro elemento? Sim, existe, é o “entre”, é o regime 

crepuscular, que é o momento da passagem de um para outro. Dietmar Kamper já dizia 

que a vida começa no três. Mas ao trabalharmos questões ligadas ao imaginário só 

chegamos aos dois. Mas o ser humano não começa nem na luz, nem na escuridão, mas 

no crepúsculo. Como superar o princípio da dualidade existencial? O único caminho 

possível, segundo Bystrina, é o da assimetria, pois a estrutura binária e polar é 

explicitamente assimétrica. 

5.  A supressão do princípio dual pela assimetria 

Na percepção comum a morte é mais forte que a vida, o polo com 

características negativas é percebido ou sentido muito mais fortemente que o polo 

positivo. Olhando para a relação sagrado e profano, o sagrado é considerado o polo 

positivo e o profano por sua vez o polo negativo. Na perspectiva da preservação da vida 

é sempre o polo negativo que comemora vitória. Bystrina explica que esta é a assimetria 

e que é por isso que em todas as culturas o homem aspira sempre a uma imortalidade, 

projeta uma vida após a morte.  

Em geral, a solução para as oposições assimétricas são concebidas nas esferas 

mítica e ideológica, processadas através dos rituais sociais, cotidianos, dos rituais 

sagrados e profanos.  Estas esferas são as que lidam com o imaginário, com a segunda 

realidade, fazendo o ser humano superar, ultrapassar aquilo que não consegue na 

primeira realidade. Para o semioticista theco, os textos culturais possibilitam a 



37 

 

eliminação das oposições através de várias alternativas de solução, entre elas, a 

identificação, a supressão da negação, a inversão, a união dos opostos e a mediação. 

(Cf. BYSTRINA, 1995, p. 8). 

A identificação dos polos é a primeira possibilidade de eliminação das 

oposições binárias. Um provérbio egípcio antigo dizia que “o que está acima também 

está abaixo”. Isto indica a ligação que se faz necessária entre o céu e a terra e da terra 

com o mundo inferior. Portanto, trata-se da ligação necessária entre os polos opostos, no 

caso, entre o sagrado e o profano. 

A segunda possibilidade é a supressão da negação pelos sistemas 

pluricompostos. Isto acontece quando as oposições são conectadas nestes sistemas e não 

apenas nos binários, o que possibilitará que os polos se caracterizem, ora positivamente, 

ora negativamente. Ai entra a tríade que exercerá o papel de ligação das oposições 

binárias. Um exemplo é a tríade, céu, terra e inferno. Bystrina diz que: 

“Quando fazemos uma associação binária, o céu é marcado como positivo (o 

mundo dos deuses imortais) e a terra como negativo (o mundo dos mortais). 

Quando tomamos o conjunto binário terra e inferno, temos novamente uma 

oposição, onde a terra, anteriormente negativa, torna-se o elemento positivo à 

vista do inferno, o polo negativo” (2005, p. 9). 

 

Desde modo, na tríade o componente que exerce o papel intermediário (no caso 

acima, a terra) recebe os dois sinais, tanto o positivo quanto o negativo e é assim que a 

negação é suprimida. Bystrina chama a esse processo de “Árvore do Mundo” ou 

“Árvore da Vida” que pode ser encontrada em todas as culturas (Cf. 2005, p. 9). Eliade 

chama a “Árvore do Mundo’ de “Axis mundi” ou “centro do mundo” presente nas 

culturas que conhecem as concepções das três regiões cósmicas – Céu, Terra, Inferno – 

o centro constitui o ponto de intersecção destas regiões. Ai pode acontecer tanto uma 

ruptura de nível e simultaneamente uma comunicação entre as três regiões. A “Árvore 

da Vida” vincula as regiões separadas, distantes umas das outras, possibilitando 

transições simbólicas de um estágio a outro, sobretudo, a viagem ou ao céu ou ao 

inferno.  

A maioria das árvores sagradas e rituais encontrados na história das religiões 

não passa de réplicas imperfeitas do arquétipo exemplar que é a “Árvore do Mundo”. 

Todas as árvores sagradas encontram-se no Centro do Mundo. À medida que os antigos 

lugares sagrados, templos, altares, perdem a sua eficácia simbólica, descobrem-se e 

aplicam-se outras formas arquiteturais ou iconográficas que representam, de maneira 

surpreendente o mesmo simbolismo do centro (Cf. ELIADE, 1991, p. 36.48). 
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Aplicando-se isto para o caso das televisões católicas, a mídia televisiva exerce 

o papel intermediário entre o profano e o sagrado, suprimindo a negação tanto de um 

quanto do outro. A televisão na contemporaneidade transformou-se em um “Axis 

Mundi” ao veicular conteúdos binários, unindo-os ou suprimindo suas diferenças. Ou 

seja, ela, a mídia sacralizou-se, tornou-se nesse processo de união das polaridades, um 

lugar sagrado ou sacralizado, se transformou num “Centro do Mundo” contemporâneo. 

E isto tudo com os rituais sagrados e de sagração através das bênçãos feitas por padres 

ou bispos nos estúdios das tevês por ocasião de suas inaugurações ou mesmo com suas 

presenças nelas. A mídia é sacralizada e a religião é profanada. Nesta perspectiva a 

mídia terciária tanto pode servir de passagem para o céu quanto para o inferno. Ela é 

uma “Árvore da Vida” ou será que é uma “Árvore da Morte”? 

A supressão da negação através da inversão dos polos é a terceira tentativa 

radical de supressão da polaridade. Trata-se de uma troca, de uma inversão dos polos 

opostos. O que estava acima é colocado abaixo e aquilo que estava abaixo é colocado 

acima. Através da inversão a força do negativo deverá ser superada ou “engajada”, o 

que geralmente acontece quando o negativo fica insuportável e insuperável. Um 

exemplo: o sagrado na tevê se torna profano, sobretudo quando este se “engaja” na 

mídia, sendo contaminado por esta. Por sua vez, o profano midiático se sacraliza com a 

presença do sagrado nela. Aqui acontece uma patente inversão.  

As outras duas soluções para a polaridade são: os artifícios da união dos polos 

opostos e da mediação dos opostos através de um elemento intermediário. No caso da 

união dos polos existe a construção triádica do mundo - céu, terra, inferno-, a terra seria 

o elemento de união e também de mediação entre o céu e o inferno, possibilitando 

construções simbólicas de acesso entre o alto (o céu) e os abismos (o inferno). Pela 

união das polaridades que se processa através da mediação, se empreende um voo tanto 

para o alto quanto para baixo. Bystrina lembra que, no caso do cristianismo, Jesus 

Cristo empreendeu um voo tanto para baixo (desceu aos infernos) quanto para o alto 

(subiu aos céus). Ele foi nesse prisma tanto um elemento de união como, também, um 

mediador (Cf. 1995, p. 9).  

Esses padrões de soluções para a assimetria se desenvolveram juntamente com 

o desenvolvimento dos próprios códigos culturais. 

6.  A profanação do sagrado pelos meios profanos 
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O filósofo italiano, Giorgio Agamben, nascido em Roma em 1942, na sua obra 

“Profanações” (2007), aborda a relação entre o sagrado e o profano numa perspectiva 

que também dialoga com a problematização deste tema, sobretudo aplicado à mídia 

televisiva, considerada uma mídia profana, por seu uso comum pela sociedade civil. 

Para Agamben, sagradas ou religiosas eram as coisas que pertenciam aos 

deuses, e, por isso, subtraídas ao livre uso e ao comércio dos homens. Consagrar 

significa tornar sagradas as coisas que pertencem aos humanos e consequentemente a 

saída delas da esfera do direito humano. Sacralizar é o ato de retirar do uso comum dos 

homens algo que será consagrado, transformado em sacro.(Cf. AGAMBEN, 2007, p. 

65-66).  

Falando das televisões católicas, a concessão de canais a gestores religiosos, 

permitiu que estas fossem abençoadas por padres ou bispos, no ato de suas 

inaugurações, com a finalidade de transmissão de conteúdos religiosos. Abençoadas por 

ministros sagrados estas se tornaram, também, sagradas, separadas do uso profano, 

tomadas do uso civil que comumente seria o seu caminho comum. Suas grades de 

programações ao veicularem conteúdos predominantemente religiosos, potencializam a 

sua sacralização, através da produção de imagens sagradas. 

Profanar, por sua vez, é um conceito de origem romana e que significa tirar do 

templo (fanum) onde algo havia sido colocado, ou retirado originariamente do uso e da 

propriedade dos homens. Para o filósofo, a profanação pressupõe a existência do 

sagrado, chamada por ele de sacer. Profanar implica em tocar no consagrado para 

libertá-lo do sagrado, significa devolver o que está consagrado ao livre uso dos homens, 

ou ao uso comum destes. É a ação de tornar profano, puro, livre de nomes sagrados ou 

religiosos tudo o que é restituído para utilização comum da humanidade.  

O dispositivo que realiza e regula a separação é o sacrifício. É o sacrifício que 

estabelece a passagem de algo do profano para o sagrado e da esfera humana para a 

esfera divina. Mas, também, o que foi separado ritualmente pode ser restituído, através 

do rito, à esfera profana. A forma mais simples de profanação é o contato (o tocar) e ele 

pode acontecer no mesmo sacrifício que realiza a regula a passagem da vítima, da esfera 

humana para a divina. Para profanar basta apenas tocar nas vítimas que nos rituais de 

sacrifícios seriam oferecidas aos deuses. Tocar nelas é um contágio profano que quebra 

o desencanto, devolvendo ao uso comum o que antes era considerado sagrado e 

petrificado. Para Agamben, “a profanação implica, por sua vez, uma neutralização 
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daquilo que profana. Depois de ter sido profanado, o que estava indisponível e 

separado perde a sua aura e acaba restituído ao uso” (AGAMBEN, 2007, p. 68). 

Tratando-se das Tevês Católicas, a profanação não é plena, mesmo que tenha 

havido um deslocamento dos templos para a televisão, e ai, o seu inevitável contato. As 

imagens sagradas ao migrarem para a televisão, não deixaram de ser sacras e ao mesmo 

tempo, assimilaram (veremos adiante, que elas “devoraram”) elementos que não 

pertencem necessariamente ao sagrado. Aqui acontece uma convivência aberta a 

interferências mútuas, como confirmaremos em nossa abordagem. O sagrado impacta o 

profano, potencializando o seu poder, e este, por sua vez, interfere no sagrado, 

imprimindo-lhe novos contornos, justamente contornos de formatos midiáticos. O 

contato, portanto, não é imune de consequências para ambos os lados. 

Diferentemente da perspectiva da grande maioria dos estudiosos do fenômeno 

religioso que consideram a religião como aquilo que une, que liga, ou que religa as 

coisas que foram separadas, Agamben define a religião como aquilo que subtrai coisas, 

lugares, animais ou pessoas do uso comum e as transfere para uma esfera separada. 

Religio não é o que une os homens e deuses, mas aquilo que cuida para que se 

mantenham distintos; não é o que une, mas religião é o que distingue. A ponto de 

afirmar que não há religião sem separação, e, que, toda separação contém ou conserva 

em si um núcleo genuinamente religioso.  

No processo de expansão das Igrejas para a mídia, a religião se apresenta como 

aquela realidade que realmente distingue uma coisa da outra. Na tela da TV é fácil 

identificar esta distinção através das imagens sacras e de seus conteúdos religiosos. Nas 

televisões de inspiração católica não se vê, por exemplo, propagandas de bebidas 

alcóolicas, de camisinhas, de incentivo e de afirmação da livre expressão da 

homossexualidade, de notícias espetacularizadas sobre a violência que tomam conta da 

mídia, entre outros. 

7.  Secularização e modernidade 

Vive-se no Brasil um crescente e paradigmático processo de secularização, 

mas, com efervescência religiosa. Ou, efervescência religiosa, com processo de 

secularização. A secularização é entendida em quatro aspectos: secularização como 

processo de diferenciação institucional; secularização como processo de pluralização; 

secularização como processo de privatização e de individualização; secularização como 

processo de mundanização, perspectivas de análise de Bobineau e de Tank-Storper 
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(2011, p. 68-78). Estes quatro aspectos, que abordaremos rapidamente, vistos em 

conjunto, ajudam a entender o movimento do sagrado, seu papel específico, suas forças 

e fraquezas na sociedade contemporânea em processo de midiatização. No campo da 

sociologia das religiões, fala-se em “Teorias da Secularização”, referências obrigatórias 

para todo pesquisador que se aventure a pensar as relações entre religião e modernidade. 

Fala-se, também, em “paradigma” no sentido de Thomas Kuhn, ou seja, em um 

conjunto de questões, convicções ou de dogmas aceitos e compartilhados por uma 

comunidade científica em um momento dado. O “paradigma” da secularização é um 

conjunto de ideias, conceitos que possibilitam pensar a questão da religião, do sagrado 

no mundo moderno, como se todos os autores que compartilham esse paradigma 

usassem os mesmos óculos para analisar a religião. 

7.1. O conceito de “secularização” 

O termo “secularização” foi introduzido na sociologia por Max Weber (1864-

1920) em sua célebre obra Die Protestantische Ethik Und Der Geits Des Kapitalismus 

(A ética protestante e o espírito do capitalismo) escrito entre 1904-1905, publicado 

originalmente na revista alemã Archiv für Sozialwissenschaft. Uma segunda versão 

revista e ampliada foi publicada em livro pelo próprio autor no ano de sua morte, 1920. 

Mas foi a partir de 1960, no mundo anglo-saxão que o termo ganhou formulação 

sistemática e se impôs como tema dominante da sociologia das religiões. Alguns de 

seus autores se destacam Talcott Parsons, Thomas Luckmann, Peter Berger, Bryan 

Wilson, David Martin. 

O termo “secularização” etimologicamente se refere à transferência de uma 

propriedade eclesial para controles seculares, ou a passagem do religioso para o secular. 

Secular no sentido de século, de tempo, como oposição ao sagrado, considerado 

intemporal. Segundo Peter Berger (1997) em seu “Dossel Sagrado – Elementos para 

uma teoria sociológica da religião”, secularização se refere à autonomização progressiva 

de setores da sociedade da dominação das significações e instituições religiosas. Dito de 

outra forma ampla, a religião deixa de fornecer às pessoas e aos grupos o conjunto de 

referências e normas, de valores e símbolos que lhes possibilitam dar sentido às diversas 

situações e experiências que vivenciam. A religião deixa de constituir o código de 

sentido global imposto a todos. 

“Por trás da noção de secularização se encontra pois, em graus mais ou 

menos afirmados, a ideia de um enfraquecimento crescente das religiões 

diante da modernização das sociedades. Mas a dificuldade das teorias da 

secularização reside em seu caráter complexo e ambíguo. Elas são 
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constituídas por diferentes elementos ao mesmo tempo independentes e 

complementares, mas que não necessariamente agem com a mesma força e 

com o mesmo alcance segundo os contextos culturais, geográficos, históricos 

e políticos” (BOBINEAU; TANK-STORPER, 2011, p. 70). 

 

As sociedades se modernizam e o poder e as influências das religiões sobre 

estas diminuem. Vejamos alguns destes elementos, complexos e ambíguos, 

independentes e complementares e que operam de formas e com forças diferentes 

conforme o ambiente ou contexto. 

7.2. Secularização como processo de diferenciação institucional 

Durkheim já dizia em Da divisão do trabalho social sobre uma verdade que a 

história colocou fora de dúvida, a de que a religião engloba um porção cada vez menor 

da vida social. Originalmente a religião estava presente em tudo. A tese principal deste 

sociólogo em As formas elementares da vida religiosa é de que tudo o que é social é 

religioso, sendo a religião na perspectiva durkheiminiana, criação da sociedade, pois a 

sociedade precisa da religião para manter a sua coesão social, isto implicando que as 

duas palavras, religião e sociedade são sinônimas. Aos poucos, as funções específicas 

nos diversos âmbitos políticos, econômicos e científicos se emanciparam da função 

religiosa e se constituíram e se consolidaram separadamente, assumindo um caráter 

temporal cada vez mais evidente. Deus, o religioso, o sagrado, que antes era onipresente 

e onipotente em tudo e em todos, retira-se progressivamente, abandonando o mundo dos 

homens e de suas disputas, abrindo espaço para o livre jogo das forças humanas. 

Na continuidade da abordagem durkheiminiana, numerosos teóricos, 

sobretudo, os do estruturo-funcionalismo, destacando-se entre eles, Talcott Parsons 

(1954),
7
 fazem do processo de diferenciação institucional (ou, de acordo com o autor, 

“diferenciação funcional”) o principal motor do processo de secularização. As 

diferentes e complementares esferas da vida social (a política, a educação, a saúde, etc.) 

que antes eram monopólios das instituições religiosas, passam a ser geridas por 

instituições especializadas da própria sociedade. Segundo Bryan Wilson (1966),
8
 as 

instituições religiosas são reduzidas aos interstícios do sistema social e passam a se 

concentrar naquilo que elas sabem fazer melhor, que é o campo da ética, da 

espiritualidade, das questões últimas da existência como, por exemplo, a morte, etc. 

                                                             
7 The Theoretical Development of the Sociology of Religion: A Chapter in the History of Modern Social 
Science, Essays in Sociological Theory, Nova York, 1954, Free Press, p. 197-211. 
8 Religion in Secular Society. A Sociological Comment, Londres, C.A. Watss, 1966. 
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A primeira consequência do processo de diferenciação institucional é uma 

perda do poder social das instituições religiosas. Estas se tornam instituições como outra 

qualquer na sociedade e perdem sua capacidade de impor suas regras e visão de mundo 

ao conjunto da sociedade. 

Portanto, o processo de diferenciação institucional consiste, em grande parte, 

em um processo de autonomização e de especialização das diferentes instituições 

sociais e se refere tanto às instituições profanas como às instituições sagradas ou 

religiosas. 

7.3. Secularização como processo de pluralização 

A pluralização da oferta religiosa e o surgimento de um mercado religioso 

competitivo é a segunda consequência do processo de diferenciação institucional. Este 

aspecto é bastante visível no contexto brasileiro, se observarmos os últimos censos do 

IBGE. Diminuiu o número de católicos, aumentou o número de evangélicos e dos “sem 

religião”.
9 
O catolicismo que antes era a religião predominante no país e que se impunha 

de forma autoritária, agora tem que ir ao mercado em igual condições com as demais 

ofertas religiosas. Ele deve ser vendido a uma clientela que não é mais obrigada a 

comprá-lo. Num contexto de pluralização das ofertas religiosas as instituições religiosas 

se transformam em agências de marketing e as tradições religiosas em bens de consumo 

e a liderança religiosa não mais é assumida pelos fiéis dedicadamente devotos e pelos 

mais sábios e sim pelos líderes religiosos que mostram mais capacidade de vender sua 

Igreja a consumidores que tem dificuldade na escolha. Na linguagem weberiana, os 

líderes religiosos que tem mais carisma. 

Segundo Berger (2001, p. 151), se esta lógica predominar até o fim será 

possível observar um duplo movimento: (1º) de padronização das ofertas religiosas 

(pois a lei da oferta e da procura tem a tendência de uniformizar os produtos religiosos 

apresentados no mercado) e de (2º) empobrecimento dos conteúdos teológicos, ao 

mesmo tempo em que, se desqualificam as tradições religiosas eruditas, as quais passam 

a ser substituídos por slogans de fácil assimilação. Isto pode ser comprovado na prática 

midiática do Pe. Marcelo Rossi e de outros padres transformados em imagens. O terço 

                                                             
9 Interessante conferir dois artigos pertinentes sobre a diversificação religiosa no Brasil, com a 
diminuição do número de católicos, com o crescente avanço dos evangélicos, sobretudo pentecostais e 
do aumento do número dos sem-religião. O artigo de César Romero Jacob denominado “A diversificação 
religiosa” e o artigo de Antônio Flávio Pierucci intitulado “Bye bye, Brasil – o declínio das religiões 
tradicionais no Censo 2000” na Revista de Estudos Avançados da USP, nº. 52. 
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bizantino fácil de rezar e mais rápido que o terço tradicional; o slogan “Sou feliz por ser 

católico”, o recente livro escrito por ele denominado “Ágape”, um livro de autoajuda 

composto de frases feitas e superficiais, que fazem apelo à subjetividade, ao culto do 

“eu” e à emoção. Para Berger (Op. Cit. p. 151) esta situação pluralista analisada faz com 

que a religião mergulhe numa crise de credibilidade. 

7.4. A secularização como processo de privatização e de individualização 

Esta é a terceira consequência do processo de diferenciação institucional: a 

privatização da religião. Ao separar-se da política e não mais ser imposta à sociedade, a 

religião retira-se para a esfera privada, tornando-se mais subjetiva. A crença que havia 

sido estabelecida socialmente dá lugar à interpretação pessoal. A grande consequência 

desse processo é a individualização das crenças. Thomas Luchmann foi quem mais 

desenvolveu este aspecto da secularização em sua obra The Invisible Religion. The 

Problem of Religion in Modern Society.
10

 Desde o momento em que a religião é 

relegada à esfera privada, como questão de foro íntimo, ela individualiza as crenças e o 

indivíduo pode escolher o modo de viver a religião como bem lhe aprouver. O único 

critério que utilizará será o das suas preferências que são decididas pela sua biografia 

social. 

7.5. A secularização como processo de racionalização 

É a perspectiva de filiação weberiana, diferente das precedentes. O processo de 

racionalização consiste em que alguns domínios da vida em sociedade, que eram 

sistematizados com critérios religiosos passam a funcionar de acordo com os critérios 

da racionalidade instrumental. Nessa abordagem se destaca Bryan Wilson,
11

 para o qual, 

o principal fator de secularização é a passagem da comunidade para a sociedade. Numa 

sociedade organizada de acordo com princípios comunitários, na qual as relações 

acontecem através de vínculos afetivos fortes, a religião responde, além de sua função 

explícita de alocação dos bens de salvação, com funções latentes fundamentais, como: 

controle social, integração social, legitimação dos objetivos do grupo, canalização das 

emoções, interpretação do mundo, etc. 

Numa sociedade na qual crescem as orientações científicas e técnicas, os 

modos de organização social e os comportamentos individuais se racionalizam, 

                                                             
10 Nova York, Garden City, 1967. 
11 Cf. Bryan WILSON, Aspects of Secularization in the West, Japanese Journal of Religious Studies, 3 (3/4), 
1976, p. 259-276 e p. 266. _____. Morality in the Evolution of the Modern social System, The British 
Journal of Sociology, nº 363), 1985, p. 315-332 e p. 324. 
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quebrando o consenso moral antigo e também a força comunitária. A religião numa 

sociedade racionalizada não mais é capaz de exercer as suas funções latentes, limitando-

se à sua função manifesta, permanecendo periférica, relativamente fraca e fornecendo 

aos homens um reconforto nos interstícios de um sistema social desprovido de alma, no 

qual os homens se tornaram prisioneiros semiconscientes. 

7.6. Secularização como processo de mundanização 

O último elemento do processo de secularização é a mundanização, através do 

qual uma sociedade, um grupo ou organização abandona o interesse pelo mundo 

sobrenatural ou transcendental e passa a se interessar pelas questões do mundo aqui e 

agora. É a ideia defendida por Max Weber em A ética protestante e o espírito do 

capitalismo. Weber ao abordar sobre a doutrina da predestinação calvinista, incitando os 

fiéis a procurar os sinais de sua salvação no trabalho e no consequente sucesso 

profissional, desvia-os de forma progressiva das suas preocupações religiosas e 

apresenta-lhes o mundo como principal horizonte de suas buscas e realizações. Trata-se 

de uma imagem de uma modernização que desvia o olhar dos homens, em vez do céu, o 

olhar deve deter-se aqui embaixo na terra. Thomas Luchmann e Bryan Wilson
12

 

defendem esta imagem. 

Estes sentidos do conceito de secularização não podem ser entendidos de forma 

isolada. Eles se interpenetram e se completam e podem variar em suas intensidades 

conforme o contexto. Sobre o processo de secularização, o sociólogo Flávio Pierruci 

(2004) já sinalizava que a questão não é simples. Que vivemos sim um processo de 

secularização ainda em curso, mas com mobilização religiosa acrescida. Efervescência 

do sagrado sim, mas por causa do aprofundamento da secularização. Temos que repelir 

a ingenuidade das fórmulas simples, o que pode atrapalhar a captação dos processos 

mais intrincados e menos unívocos em seus desenvolvimentos. 

8.  A religião se movimenta: dos templos para a mídia 

O curioso de tudo é que a mídia é produto de um mundo secularizado, com o 

avanço das ciências e da técnica. As religiões na contemporaneidade recorrem a ela, 

seja para sobreviver, seja para através dela, promoverem seus objetivos de crescimento 

e de expansão. Mesmo com o processo de secularização, cresce a participação das 

mídias religiosas na esfera pública, e de forma efervescente e não apenas dos católicos, 

                                                             
12 Bryan WILSON, Contemporany Transformations of Religion, Oxford, Clarendon Press, 1976, p. 25. 
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mas também dos evangélicos e mesmo de outras religiões, num evidente retorno do 

sagrado:
 

(...) O sagrado continua seduzindo os humanos. Outra era, no passado 

recente, a expectativa gerada pela modernidade. O novo cenário da religião e 

de suas manifestações não estava previsto em sua agenda. Muito ao contrário. 

A modernidade havia solenemente profetizado que as luzes da razão moderna 

e o avanço do progresso técnico e científico iriam, aos poucos, apagar as 

trevas do mundo religioso tradicional, entronizando o homem secular como 

cidadão livre das amarras da religião e de Deus. (...) Ao que parece, essa 

profecia não está se verificando (...). O mundo da religião está em ebulição 

(...). A crise da razão moderna abre caminho para novas formas de 

experiência do sagrado (...). A religião está de novo no palco histórico, 

movida pela força da emoção, do encanto do sagrado (...). (CALIMAN 

[Org.], 1998, p. 7-8). 

 

A pós-modernidade com os seus avanços tecnológicos favoreceu a entrada da 

religião na esfera midiática. A religião passa a se expressar nos novos areópagos 

comunicacionais. Esse fenômeno do retorno efervescente do sagrado passa a 

reconfigurar os espaços públicos televisivos, agora com a presença de televisões 

confessionais. Na perspectiva do retorno do sagrado, a religião se movimenta, dos 

espaços restritos dos templos para os espaços expandidos da mídia, e para todos os tipos 

de mídia. E entre as mídias, a televisão, a mídia que reina entre as demais. Espaços 

antes considerados profanos passam a receber conteúdos considerados religiosos, com 

as características próprias do sagrado. Fenômeno que se consolida, com as 

interferências mútuas de dois campos poderosos: interferências e contaminações do 

sagrado no espaço profano televisivo e da mídia na reconfiguração da imagem do 

sagrado. Ao mesmo tempo em que a religião devora as imagens televisivas, também é 

devorada por elas num expressivo processo iconofágico, de devorações recíprocas. O 

resultado disso é o deslocamento das visibilidades. Em vez da visibilidade da ação 

política, o espaço público via televisão é devorado pelo espetáculo sagrado. 

Transformada em espetáculo, a religião é mercadologizada através dos seus bens de 

salvação (BOURDIEU, 2004), abafando suas características proféticas. 

Constatando o poder extraordinário da TV no cenário nacional, não é de se 

estranhar a disputa acirrada na arena da TV pelas Igrejas. Foi a partir da descoberta do 

potencial de alcance da televisão e da possibilidade de expansão e de arrebanhamento 

de fiéis que as Igrejas investiram e ainda investem na espetacularização dos cultos, só 

que agora tomando ares televisivos. Na disputa por rebanhos, as missas e cultos passam 

a aproximar-se mais do jeito televisivo de ser. Esse novo meio eletrônico passa a 

inspirar e a ditar as novas pautas litúrgicas das igrejas. O culto é arrastado para uma 
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perspectiva midiática, ou seja, toda a celebração se configura de acordo com os critérios 

televisivos. Consequências dessa guinada litúrgico-televisual: o templo transforma-se 

em auditório; o púlpito, que antes escondia o pastor ou padre para destacar mais a 

Palavra, agora desaparece. Klein argumenta que no seu lugar, um palco passa a revelar 

não a Palavra, mas um corpo, que ganha uma luminosidade quase sagrada, ajudado 

pelos “spots” de luz. Assim, o espetáculo transforma a experiência do culto em 

experiência da imagem, que, por sua vez, constrói novos ídolos no âmbito religioso, não 

mais aqueles da escultura ou da pintura, mas agora se trata de pastores e padres alçados 

à condição de astros televisivos (KLEIN, 2004, p. 157-163). Isto se observa, sobretudo, 

nos programas de televisões com forte cunho pentecostal, tanto evangélicas quanto 

católicas. Veja, por exemplo, os Show da Fé da Igreja Internacional da Graça de Deus, 

capitaneados pelo pastor R. R. Soares ou as missas-shows dos padres cantores 

carismáticos, como é o caso do Pe. Marcelo Rossi, que se destaca midiaticamente. 

Segundo a abordagem flusseriana, estes religiosos, alçados a astros televisivos não são 

mais pessoas, mas foram transformados pelo Aparelho em imagens (FLUSSER, 2002), 

imagens midiáticas. Estas celebridades religiosas não escapam do que sucede a qualquer 

celebridade: vivem alimentando as suas próprias imagens. O Aparelho às reduziu a 

funcionários (FLUSSER, 2002, p. 19-28). É o sistema tecnológico na sua globalidade 

que idolatra pessoas e coisas e as transforma em seus escravos. 

8.1. Para a religião, estar na mídia é questão de vida ou morte 

Para a religião, estar, fazer e se apresentar na mídia na atualidade é questão de 

vida ou morte. Parto da seguinte afirmação instigadora de Hans Belting:  

Para a religião, a maneira de se apresentar na mídia é hoje em dia uma 

questão de vida ou morte. A religião oferecia um verdadeiro campo de 

treinamento para o uso da mídia, a qual ela alternadamente consagrava e 

condenava. Ela exigiu dos teólogos teorias que definiam a fé à luz da mídia 

que merecia preferência ou desprezo. Nisso, toda disputa em torno das 

imagens sempre foi um motivo bem vindo para fazer discursos solenes a 

respeito de ou contra as imagens e os signos, discursos estes que sempre 

acabavam por beneficiar a religião. Foi justamente através do uso da mídia 

que a religião ganhou poder na sociedade, a qual, por sua vez, aprendeu a pôr 

a mídia ao seu próprio serviço, para dirigi-la contra a religião (BELTING, 

2008, Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia, CISC). 

 

Olhando a mídia na atualidade, de fato parece haver uma “guerra de mídias”. 

De um lado as mídias ditas seculares, de grupos, corporações ou instituições da 

sociedade civil, nas quais as religiões não exercem poder de interferências, e do outro, 

as mídias denominadas religiosas, porque pertencentes e geridas por instituições 
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confessionais. A tendência é que cada vez mais todas as instituições religiosas levem 

suas crenças para todos os tipos de mídias, inclusive para a mídia que na atualidade 

reina sozinha, a televisão. Como será esta convivência daqui pra frente? A mídia secular 

contra a mídia religiosa ou vice-versa? As mídias religiosas radicalizando-se na 

produção de conteúdos preponderantemente religiosos e moralistas fechando o cerco ao 

redor de suas crenças? As mídias seculares fechando-se para os temas ditos religiosos e 

afastando-se cada vez mais das influências transcendentais, perdendo a chance de 

incluir em seus conteúdos valores éticos e humanitários? Qual seria a contribuição das 

mídias não religiosas para as mídias religiosas? E em que aspectos as mídias religiosas 

podem contribuir com as mídias seculares? São questões que continuam em pauta para 

as nossas especulações e reflexões acadêmicas. 

8.2. O limiar entre o sagrado e o profano na Televisão  

Como distinguir os espaços sagrados e profanos na televisão? Como identificar 

o limiar entre estas duas realidades polarizadas no interior de uma mídia considerada 

profana? Quando Eliade elaborou sua perspectiva fenomenológica, não estava 

preocupado com o sagrado vivenciado através das imagens televisivas. Analisar a 

presença do sagrado em uma mídia considerada profana não é tarefa simples, mas 

complexa. Sobretudo, por que na contemporaneidade, a separação entre a esfera profana 

e a esfera sagrada são mais explícitas, num mundo pós-moderno, marcado pelo processo 

de secularização. 

O processo de secularização pode também ser compreendido como uma 

demarcação de fronteiras, entre o que é da esfera secular, civil, societal e o que é 

próprio das instituições religiosas, que tem objetivos a defender, como a expansão de 

suas crenças, o crescimento de seus fiéis e o projeto de influenciar com seu capital 

simbólico nas transformações da sociedade. 

No caso da televisão, o limiar entre o sagrado e o profano está na grade 

horária de programação, e para ser mais explícito, no conteúdo ou gênero religioso,
13

 

                                                             
13 Aronchi de Souza assim se refere aos gêneros da televisão: “Os gêneros, podem, portanto, ser 
entendidos como estratégias de comunicabilidade, fatos culturais e modelos dinâmicos, articulados com 
as dimensões históricas de seu espaço de produção e apropriação, na visão de Martin-Barbero. 
Congregam em uma mesma matriz cultural referenciais comuns tanto a emissores e produtores, como 
ao público receptor. Somos capazes de reconhecer este ou aquele gênero, falar de suas especificidades, 
mesmo ignorando as regras de sua produção, escritura e funcionamento. A familiaridade se torna 
possível porque os gêneros acionam mecanismos de recomposição da memória e do imaginário 
coletivos de diferentes grupos sociais” (2004: 44). 
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que esta veicula, que por sua vez inclui as imagens religiosas e o som (as músicas 

religiosas). Nos estudos de comunicação em geral, se utiliza o termo gênero televisivo, 

neste caso, classificado como gênero religioso, ou ainda, Igreja Eletrônica (ASSMANN, 

1986). 

Convém explicitar o que se entende por programação e por grade horária 

dentro das programações televisivas: 

Programação é o conjunto de programas transmitidos por uma rede de 

televisão. O principal elemento da programação é o horário de transmissão de 

cada programa. Um dos conceitos criados pelas redes é chamado 

horizontalidade da programação (...). A programação horizontal significa, 

em resumo, a estratégia utilizada pelas emissoras para estipular um horário 

fixo para determinado gênero todos os dias da semana, com o objetivo de 

criar no telespectador o hábito de assistir ao mesmo programa nesse horário. 

(...) Além dos fatores ligados à audiência e ao público-alvo, a outra razão 

muito importante para a programação de uma rede é a de que um programa 

ou o conjunto de programas constrói a imagem da própria emissora de 

televisão. O aumento do número de programas de determinado gênero na 

mesma emissora promove uma imagem que torna a rede conhecida pelo 

público quando este escolhe seus programas favoritos. (...) A distribuição dos 

programas em horários planejados e previamente divulgados pela emissora, 

desde o início da programação até o encerramento das transmissões, cria um 

plano conhecido como grade horária semanal. A grade horária de uma 

emissora é resultado das pesquisas de audiência e da estratégia de cada rede 

(ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 54-56. 58). 

 

A programação religiosa das Tevês católicas introduz no mundo sagrado, na 

comunicação com a divindade, abrindo a “porta do céu”, conduzindo à vida 

transcendental. Tem a ver com a “porta” enquanto zona intermediária, que dá acesso ao 

ambiente interno ou externo de uma casa, de uma igreja, de uma determinada religião. 

Estas “portas” demarcam fronteiras entre zonas intermediárias e perigosas, entre o 

mundo do sagrado e o mundo do profano. Por isso, passar por uma porta ou soleira de 

um templo é ingressar num mundo novo. Não é à toa que nas cerimônias de casamentos, 

antes de a noiva entrar na igreja a porta está fechada. Depois que a porta é aberta, a 

noiva entra numa nova situação, passando pela soleira da porta. Por isso elas se 

caracterizam como fronteiras sagradas: 

“Para separar as áreas opostas uma das condições é o estabelecimento de 

fronteiras nesta zona intermediária e perigosa. Tais fronteiras são 

declaradamente sagradas e se constituem em obstáculos entre as pessoas que 

se situam em ambos os lados. No nosso século o homem tenta libertar-se 

dessas fronteiras, eliminando-as. Mas é pela existência delas que podemos 

separar um polo do outro e entendermos o que é o sagrado e o profano, o 

público e o privado, as classes sociais, os povos, os diversos segmentos da 

sociedade, etc.” (BYSTRINA, 1995, p. 11). 
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Nas tradições religiosas, e isto desde os tempos primordiais, a transposição de 

fronteiras é regulamentada pelos rituais de passagem. Havia os ritos de separação, ritos 

de marginalidade e os ritos de agregação, que constituíam os mais antigos e conhecidos 

ritos e que, sobrevivem ainda hoje, embora sob outras formas, como é o caso dos rituais 

de bênçãos, de consagração de lugares, de construções, ou mesmo, os ritos de iniciação 

como batismo, ritos de separação como casamento, cerimônias de sepultamento e assim 

por diante. Estes ritos de porta, de soleira, são identificados como ritos de margem, de 

limiares, conforme a classificação de Arnold Van Gennep (2011, p. 37), e que ele 

chama de ritos liminares, que são os ritos realizados durante o estágio de margem. 

A grade horária de programação religiosa é o limite, a baliza, a fronteira entre o 

profano e o sagrado e que identifica para os telespectadores que determinado canal ou 

programa de televisão é de tal igreja ou de tal religião. As imagens sagradas 

propriamente católicas são facilmente identificáveis por qualquer pessoa. É só aparecer 

no vídeo as imagens de padres ou de bispos (de batina ou de clergyman), a missa 

transmitida pela TV, a reza do rosário com o desfile repetitivo das contas, a imagem do 

Papa e imagens do culto à Maria, invocada com diversos títulos, todos, verão nessas 

imagens àquilo que constitui a própria identidade católica apostólica romana. 

Conclusão 

O primeiro capítulo ajudou a entrar no comportamento e universo mental do 

homem religioso, pelo fato que os pontos de vista de um crente se tornam dados de um 

estudo transcultural. Esta parte chamou a atenção para a linguagem religiosa, que 

comunica, não apenas uma explicação do mundo, mas, também, um modo, para os 

crentes, de habitarem o mundo. Isto significa dizer que o homem religioso tem as suas 

próprias lentes para ver o mundo e interpretá-lo, de acordo com seus mitos ou com suas 

escrituras sagradas, que regulam suas vidas de acordo com estas tradições. Deste modo, 

a religião gira em torno do sagrado, que governa, inspira e compromete a vida dos 

participantes. O sagrado comunica um poder real, divino e misterioso; revela o real por 

excelência, diferente do profano que expressa um vazio de orientação transcendental, de 

modo que, lá onde existe crença de que algo é sagrado os humanos agem 

diferentemente, nas suas vinculações com seus deuses. Aqui podemos perceber a força 

de um crente ou de uma religião e, também, a força da mídia sacralizada e a capacidade 

desta em regular a vida dos homens, uma vez que esta se apropriou da linguagem 

religiosa, como aprofundaremos nos capítulos seguintes. 
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A visão secular de Durkheim contribui a olhar para a religião como uma 

criação social. Para o sociólogo o sagrado é a sociedade, ou seja, tal qual a sociedade 

assim é a religião. A sociedade é a matriz que cria os valores coletivos. Portanto, a 

religião é vista por ele como expressão de valores coletivos e não como fruto da 

revelação divina. É a sociedade que cria nossos papéis e identidades, é ela que torna as 

coisas sagradas ou profanas. Ela que detém aqueles poderes que tradicionalmente são 

atribuídos à divindade, moldando o mundo e suas instituições sagradas. Ela que 

consagra líderes ou destrói inimigos e que pode inclusive, fixar tempos e lugares 

santificados. Esta mesma sociedade está em processo de midiatização. Na atualidade, 

quem detém todos estes poderes e força é a mídia. Força e poderes que lhe foram 

outorgadas pela própria sociedade. Ela, a mídia, enquanto produto social usurpou 

poderes de divindade. 

Abordou-se nesta parte como se processa a comunicação ambivalente do 

sagrado entre os homens e seus deuses. O sagrado emerge como uma força estupenda na 

experiência do homo religiosus. Os elementos do sagrado sempre fizeram parte da 

cultura humana, desde os tempos primordiais e continuam presentes na 

contemporaneidade, de forma subliminar, sobretudo, reaproveitados pela mídia que se 

apoderou deles e se tornou poderosa com eles, como veremos nos capítulos adiante.  
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CAPÍTULO II  

 

DA IGREJA ELETRÔNICA À 

MIDIATIZAÇÃO DO SAGRADO. 

 

“Quanto maior a população e maior o espaço dominado,  

menor é a necessidade de impor à viva força o reconhecimento,  

e maior a importância de dispor-se de meios eletrônicos” 

Harry Pross 

 

“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 
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CAPÍTULO II - DA IGREJA ELETRÔNICA À MIDIATIZAÇÃO DO 

SAGRADO. 

Introdução 

As chamadas “Igrejas Eletrônicas” disputam espaços e poder no cenário 

midiático televisivo, despertando o fenômeno que Alberto Klein denominou de “fome 

midiática das Igrejas”. A abordagem nesse capítulo vai da “Igreja Eletrônica” ao 

processo de midiatização do sagrado via televisão, apresentando o contexto do 

surgimento das tevês católicas, discutindo os modelos de igreja que lhe estão 

subjacentes, os ambientes midiáticos que produzem e aqueles que não tem visibilidade 

nesta mídia terciária, com a constatação da plasticidade nos modos de ser católico no 

Brasil e o potencial do catolicismo em incorporar a diversidade. 

1. A Igreja Eletrônica  

Compreende-se "Igreja Eletrônica" a que utiliza os dispositivos e recursos 

eletrônicos na comunicação com os seus fiéis ou com o público que pretenda atingir, 

como alternativa à obrigação da presença física nos templos tradicionais, com o objetivo 

de unir eletronicamente uma comunidade, uma vez que a palavra Igreja, em latim 

ecclesia e em grego ekklésia, se refere a uma assembleia de pessoas, uma congregação, 

enfim, uma assembleia de cristãos. Sobre a Igreja eletrônica, Gomes diz que 

"(...) Pode-se arguir pela possibilidade de uma religião eletrônica. Não seria 

somente uma religião que se valeria dos dispositivos eletrônicos para se 

comunicar com os seus fiéis, mas uma comunidade unida eletronicamente. 

Dito de outro modo, tendo os dispositivos eletrônicos como ponto de união, 

espaço mediador para estabelecer comunidade e comunicar-se com Deus" 

(2010, p. 46). 

 

Uma questão inevitável que fica é: pode-se falar em comunidade através da 

televisão? Se sim, então ela seria uma comunidade analógica e jamais comunidade no 

sentido pleno. A força do processo midiático é tão impactante que o mesmo está 

fazendo balançar conceitos tradicionais e consagrados como "presença", "participação", 

"comunidade". Estes conceitos, sob efeito da midiatização sofrem mutações semânticas 

e ganham novas significações (Cf. GOMES, 2010, p. 47). São questões que merecerão 

serem aprofundadas nos estudos comunicacionais. 

A Igreja Eletrônica (electronic church), também denominada de religião 

comercial (commercial religion) teve seus primórdios no Brasil na década de 60-70 sob 

a influência dos Estados Unidos, manifestando-se no âmbito da mídia religiosa na 

televisão. Foi a época dos pregadores eletrônicos norte americanos, os mais conhecidos, 
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Rex Humbard e Jimmy Sweggart. Os evangélicos já buscavam fazer-se presente na 

televisão brasileira, graças à influência desses pregadores norte americanos. Diversos 

pastores e Igrejas evangélicas alugavam horários nas emissoras Bandeirantes, Manchete 

e SBT, com a firme determinação de evangelizar o telespectador. Juntaram-se aos 

pregadores eletrônicos norte americanos os pastores brasileiros Carlos Apolinário, Silas 

Malafaia, Edir Macedo, Apóstolo Hernandes, Romildo Soares, entre outros. Nas 

décadas de 80-90, na corrida por espaços com programas religiosos na televisão as 

Igrejas evangélicas compravam espaços nas Tevês existentes e em 1991 a Igreja 

Universal do Reino de Deus, liderada pelo bispo Macedo comprou a Rede Record com 

o firme propósito de ganhar espaços na sociedade brasileira. 

Hugo Assmann em sua obra A Igreja Eletrônica e seu impacto na América 

latina, publicado nos anos 80, apresenta como núcleo dos seus estudos a invasão dos 

pastores eletrônicos nas grades de programação das televisões brasileiras, analisando o 

espaço midiático conquistado por esses pastores eletrônicos norte-americanos no 

continente latino-americano e o comprometimento desses com uma linha conservadora 

e tradicionalista. Três deles passaram pela televisão brasileira, Rex Humbard, Jimmy 

Swaggart e Pat Robertson. Os programas de televisão que eles apresentavam eram 

constituídos por cultos com fortes apelos emocionais, com ênfase na dramaticidade das 

pregações e uma performance teatral envolvendo todo o corpo, com seus movimentos e 

gestos que promoviam uma forma de espetáculo religioso, com a centralidade dos cultos 

na figura de um ídolo de massa. Seus espetáculos religiosos eram adequados para o 

espetáculo proporcionado pela televisão: 

“Um traço característico desses cultos eletrônicos era justamente a adequação 

do espetáculo religioso ao espetáculo proporcionado pela TV. Todo o espaço 

era previamente ajustado para o posicionamento ideal de câmeras, devendo o 

pastor situar-se fisicamente no palco de modo a favorecer o melhor registro 

visível de seu corpo, movimentos e iluminação. Assim, foi com os tele 

evangelistas norte-americanos que o Brasil começou a assimilar a presença 

de uma igreja eletrônica” (KLEIN, 2006, p. 149). 

 

A religião midiática passa a assimilar aspectos próprios da mídia televisiva. 

Todo o espaço sagrado passa a ser planejado para a televisão e o corpo do pastor ou 

padre com seus movimentos performáticos passam a se destacar mais do que a Palavra. 

A iluminação final os eleva a patamares de deuses. Segundo Assmann (1986, p. 16), as 

principais características da igreja eletrônica promovida pelos pastores norte-americanos 

eram: a crescente utilização dos meios eletrônicos, a centralidade do culto televisivo em 

torno da personalidade do pastor, iluminada no palco, a autonomia destas igrejas 
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eletrônicas em relação aos demais grupos religiosos tradicionais. O eixo salvação-

milagres-coleta de fundos e a interpretação fundamentalista da bíblia, era comum a 

todos os tele evangelistas, sobretudo, quando realizavam seus cultos em grandes arenas 

esportivas. 

A igreja eletrônica no contexto brasileiro tem as seguintes características:  

"a) Programa distribuído nacional e internacionalmente; b) Apresentação 

exercida por uma liderança de significativo peso carismático; c) Solicitação de recursos 

por parte dos telespectadores para sustentação do programa ou da estrutura que o 

mantém; d) Elevados custos de produção e veiculação; e) Venda de produtos, tais como, 

livros, discos através dos programas; f) Sistema de controle por telefone, cartas e 

computação de simpatizantes, colaboradores e telespectadores em geral" (CARDOSO, 

1984, p. 7). 

São características que se fazem ainda presentes de um modo geral nos 

programas religiosos cristãos na TV brasileira e com facilidade constatadas nas atuais 

televisões de inspiração católica. A igreja eletrônica, utilizando os modernos meios de 

comunicação, transformou-se para as Igrejas em um providencial instrumento para que 

estas atinjam seus objetivos, de alcançar seus fiéis, de expandirem audiências e 

influências e de marcarem presenças no mundo midiático.  

“A crescente presença de programas religiosos no rádio e na televisão pode 

ser vista como fruto da união do ímpeto missionário cristão com o poder 

irradiador dos meios eletrônicos. Estes proporcionariam, com menos esforço, 

a possibilidade de acelerar a ordem de ir e fazer discípulos em todas as 

nações. Em um mundo midiático, fazer missões deixa de ser uma atividade 

exclusiva de um corpo que se inscreve em um determinado espaço, em uma 

determinada cultura, com a finalidade de levar o Evangelho, muitas vezes em 

espaços hostis, com todos os riscos assumidos. À presença física somam-se 

agora as possibilidades de ir fazer discípulos sem o corpo, utilizando-se 

apenas de suas extensões, através de ondas radiofusoras” (KLEIN, 2006, P. 

144) 

 

A igreja eletrônica é invasiva. Ela pode entrar nos lares das pessoas sem que 

estas tenham consentido. Nesse sentido, ela exerce uma violência simbólica, utilizando 

uma expressão do comunicólogo Harry Pross, quando este analisa as formas de 

ocupação através dos meios eletrônicos. Segundo Pross, os mass media transformam em 

realidade o transporte de símbolos, o que acontece por meio de caminhos simbólicos. 

Os meios eletrônicos dispensam o envio de emissários, ou soldados, enviando no seu 

lugar a sua imagem, expressando através da mesma, o esplendor da sua presença. Ao se 
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referir ao tamanho da população e à extensão do espaço a ser atingido, diz ele que: 

“Quanto maior a população e maior o espaço dominado, menor é a necessidade de 

impor à viva força o reconhecimento, e maior a importância de dispor-se de meios 

eletrônicos” (PROSS, 1980, p. 123). Assim, os meios eletrônicos, para as Igrejas se 

transformaram em seus melhores aliados, aparatos em potencial nos seus propósitos 

missionários. 

2. Modelos, cenários ou ambientes? 

2.1. Modelos de Igreja 

É inevitável num trabalho interdisciplinar como este, não tratar de teologia, 

sobretudo, quando se trata sobre Igreja e sobre o sagrado, sobre questões religiosas.  Por 

trás do conceito de Igreja há implícito o conceito de teologia que é o seu suporte e 

legitimação teórica. Assim, para cada tipo ou perfil de Igreja um modelo ou perfil 

teológico. 

A teologia é um saber regrado, resultado de uma maneira própria de considerar 

todas as coisas, a saber, à luz de Deus. Nessa perspectiva, podemos dizer que todas as 

coisas possuem a sua dimensão teologal, pelo fato de que, elas podem ser olhadas em 

referência a Deus ou contempladas a partir de Deus. 

A teologia, enquanto saber com perspectiva e ótica própria é uma só. Embora a 

teologia seja uma só, existem várias formas de realiza-la historicamente. É o que 

chamamos de tendências teológicas. Cada tendência busca alcançar o conjunto da 

verdade apostólica e se esforça para ser fiel ao evangelho, sistematizando os dados da 

realidade que sejam determinantes ou que tenham uma preocupação fundamental. Em 

geral, são a história e a sociedade que apresentam as perspectivas básicas para a 

constituição de um pensar teológico. 

Mas, nenhuma tendência pode monopolizar a teologia e arvorar-se em ser a 

teologia, pelo fato de que, em todo o dito está o não dito, e que a razão, também a 

teológica, é finita. Daí a importância de cada tendência teológica conhecer os seus 

alcances e os seus limites ao tentar expor e solucionar os problemas suscitados pela fé. 

Cada tendência dever estar aberta para acolher outras tendências, levando em conta as 

exigências da Igreja concreta e da história presente. Se observarmos bem, todas as 

tendências são úteis, pois cada uma delas trás à tona dimensões que ficam escondidas ou 

são pouco focalizadas em outras tendências (Cf. BOFF, 2005, p. 55-56). 
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Em teologia, um conceito já consagrado nos meios eclesiais é o conceito de 

"modelo" para se referir aos "modelos" de Igreja, configurados pela trajetória da 

instituição católica ou dos seus membros, através de suas práticas de fé, seja no passado 

ou no presente. Pode-se também fazer prospectivas de modelos de Igreja que irão 

predominar no futuro, a partir de análises dos modelos que já existiram ou dos modelos 

que embatem suas forças no campo religioso contemporâneo.  

Os teólogos mais capacitados para tal empreitada são os teólogos do ramo da 

eclesiologia – que é o discurso teológico sobre a Igreja e suas diferentes configurações 

ao longo de sua história, desde os seus primórdios bíblicos até a atualidade. Trata-se da 

eclesiologia comparativa, disciplina que se refere a uma reflexão sistemática, 

destacando os pontos de semelhança e também de disparidades nos diferentes modos da 

Igreja ser. Esses diferentes modos da Igreja ser é que chamamos de modelos. Outros 

termos também usados são: enfoques, tipos de maior relevo, aspectos, dimensões. 

No geral, estes modelos, e todos os que surgem em diferentes contextos 

históricos, são analisados e confrontados com as imagens bíblicas da Igreja presentes na 

bíblia, destacando o ambiente cultural no qual surgiram, suas características principais, 

suas forças e suas fraquezas, sobretudo, em relação ao ideário de Igreja que os cristãos 

creem inspirado pela revelação divina na sagrada escritura. A Igreja Católica muda e 

muda muitas vezes tanto na teoria quanto na prática, na sua busca de auto compreensão 

ao longo da história. É a partir destas mudanças que brotam as eclesiologias novas ou 

novos modelos de Igreja.  

“A Igreja muda, muda muitas vezes e muda profundamente sua auto 

compreensão ao longo da história. Não só na teoria (o que eventualmente dá 

origem a uma eclesiologia nova) mas também na relação entre teoria e prática 

(o que dá origem a um novo modelo de Igreja)” (ALMEIDA, 2004, p. 173). 

 

O primeiro teólogo a utilizar o conceito de "modelo" em teologia foi o teólogo 

jesuíta americano, Avery Dulles, em sua obra clássica, Models of the Church
14

 

publicada em 1974, na qual apresenta cinco descrições ou modelos de Igreja na era pós 

Vaticano II (a Igreja como Instituição, a Igreja como Comunhão Mística, A Igreja como 

Sacramento, A Igreja como Arauto, a Igreja como Serva), analisando-os, criticando-os 

tanto positiva como negativamente, confrontando-os e apontando caminhos de síntese, 

de complementaridade, na busca da unidade e da comunhão para que a Igreja possa se 

                                                             
14

 Aqui utilizo a tradução em português, intitulada A Igreja e seus modelos: apreciação crítica da Igreja 
sob todos os aspectos, publicada em 1978 pelas Paulinas. 
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revelar ao mundo naquilo que ela é na sua essência: mistério. Depois de Dulles, outros 

teólogos o seguiram, aplicando o conceito em outras disciplinas teológicas, entre elas, a 

Cristologia, a Teologia Moral, a Missiologia, a concepção de Reino de Deus (categoria 

bíblica) na ótica do conceito teológico de modelo, etc. 

"Diferentes conceitos e descrições de Igreja surgiram desde o Vaticano II. 

Alguns deles são o resultado das deliberações do próprio Concílio, outros 

surgiram a partir da experiência de situações bastante concretas em que a 

Igreja se acha hoje. Essas novas circunstâncias deram surgimento a várias 

compreensões da essência e missão da Igreja. Os teólogos analisaram essas 

diferentes abordagens e concepções e tentaram construir uma síntese delas a 

fim de lidar diretamente, pelo menos, com as principais tendências" 

(FUELLENBACH, 2006, p. 165). 

 

Mas, afinal, o que é um "modelo"? Modelo teológico é um conceito utilizado 

pelos teólogos nos últimos 36 anos. A partir de um instrumento empregado pelas 

ciências empíricas na investigação científica, o uso de modelo teológico também se 

tornou aceitável pela teologia. Utilizando esse conceito em teologia nos livramos de 

transformar conceitos e símbolos em ídolos ao mesmo tempo em que constatamos que o 

infinito nunca pode ser capturado pelas estruturas finitas da linguagem.  

Modelo é uma forma de representação ou um sistema conceitual e simbólico 

através do qual se busca captar e expressar a realidade, tanto nas suas particularidades 

quanto na sua totalidade. Trata-se de uma abstração da realidade feita intencionalmente 

com o objetivo de esclarecimento de questões. Modelos são construtos artificiais que 

serão utilizados para iluminar e lidar com realidades que são complexas e diferenciadas 

(Cf. FUELLENBACH, 2006, p. 166). 

"Modelos são esboços rudimentares e simplificados, rudimentares, mas 

efetivamente capazes de evocar imagens mentais apropriadas. São elementos 

análogos em torno dos quais é possível organizar proveitosamente a 

investigação. Modelos possuem um grande potencial de aumentar o 

conhecimento humano. Sua utilidade reside no fato de que avançam, 

pedagogicamente, do conhecido para o desconhecido, não só resumindo, mas 

também, por assim dizer, dramatizando as implicações da analogia em 

questão" (LUZBETAK, 1988, p. 136). 

 

 

Fuellenbach distingue entre modelos "de" e modelos "para". Um modelo "de" 

simboliza o que a realidade é; um modelo "para" é como uma planta para uma nova 

construção. A diferença desse último para o primeiro é que deixam espaço pra 

alterações e servem como orientações que indicam como construir algo no concreto (Cf. 

2006, p. 167). 

Um bom modelo é constituído pelas seguintes características: eles são – úteis, 

abertos, adequados, e estimulantes. (1) Úteis – ou seja, são modelos úteis, porque bem 
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adaptados à organização de um corpo de conhecimento, além de explicarem grande 

quantidade de dados, permitindo poucas exceções. Também são úteis porque servem 

não apenas para fins de informação, mas, também, para a resolução de problemas 

práticos; (2) Abertos – por que, bons modelos reconhecem suas limitações, afinal eles 

são apenas aproximações da realidade, enunciados provisórios da realidade. São como 

hipótese, convites e desafios para refinamentos e esclarecimentos posteriores; (3) 

Adequados – por que bons modelos são lógicos, consistentes e precisos. São simples e 

claros revelando equilíbrio e beleza; (4) Estimulantes – por que carregam consigo a 

capacidade de estimular a imaginação favorecendo uma compreensão maior e profunda 

(Cf. LUZBETAK, 1988, p. 136-137). 

Modelos, portanto, não precisam ser exclusivos e os mesmos podem buscar 

equilíbrio e complementação mútua. Eles abrangem apenas facetas da realidade, não a 

realidade toda, pois não a exaure, pelo fato desta ser sempre maior e mais complexa do 

que qualquer modelo que tente abarcá-la. Os modelos dirigem seus focos para aspectos 

relativos da realidade. Sendo assim, eles podem ajudar a esclarecer alguns fenômenos 

da realidade, mas não todos. Por esse motivo, jamais podem ser considerados com 

exclusividade, para que tal postura não degenere em distorções. A partir do ponto de 

vista científico, um modelo pode ser eficaz se ele for capaz de suscitar deduções abertas 

à posterior comprovação experimental de sua veracidade ou de sua falsidade. Um 

modelo também pode se transformar em paradigma quando consegue  

"(...) sintetizar o que já é conhecido, quando inspira novas descobertas e 

ajuda a resolver vários problemas cuja interconexão não é aparente de forma 

imediata, ele passa a dominar modelos anteriores. Um modelo dominante 

desse tipo é muitas vezes chamado de paradigma" (FUELLENBACH, 2006, 

p. 169). 

 

O termo paradigma é aqui utilizado no sentido atribuído por Thomas S. Kuhn, 

como modelo ou padrão aceito: 

“De um lado, indica toda a constelação de crenças, valores, técnicas, etc., 

partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada. De outro, 

denota um tipo de elemento dessa constelação: as soluções concretas de 

quebra-cabeças que, empregada como modelos ou exemplos, podem 

substituir regras explícitas como base para a solução dos restantes quebra-

cabeças da ciência normal. (...) O conhecimento científico, como a 

linguagem, é intrinsicamente a propriedade comum de um grupo ou então 

não é nada. Para entendê-lo, precisamos conhecer as características essenciais 

dos grupos que o criam e o utilizam” (KUHN, 2001, p. 218. 257). 

 

Três elementos ai se destacam: paradigma como àquilo que os membros de 

determinada comunidade compartilham; paradigma como elemento ou modelo que 
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ajuda a resolver problemas ou quebra-cabeças no interior da comunidade; as 

características próprias do conhecimento que a comunidade cria e utiliza e que é a sua 

propriedade comum. 

A partir desse prisma kuhniano, os modelos transformam-se em paradigmas 

quando são capazes de resolver uma extensiva quantidade de problemas, que, até então, 

eram considerados sem solução. Nas ciências, ocorrem historicamente mudanças de 

paradigma. Essas mudanças significativas na sociedade, Kuhn chama de “revoluções 

científicas” (2001, p. 25). O mesmo pode ocorrer na eclesiologia, que, por motivos 

especulativos e/ou práticos também podem ocorrer revoluções eclesiológicas, não sendo 

nada fácil a transição de um modelo eclesiológico para outro.  

“Modelos são necessariamente vários, mas não podem ser tantos que em vez 

de facilitar a compreensão da Igreja, impossibilitem-na. A mente procura 

unidade. Por isso, em várias épocas da história, tornou-se possível construir 

uma teologia total ou, pelo menos, uma eclesiologia total, apelando-se para 

um único modelo. É o que podemos chamar paradigma, isto é, um modelo 

capaz de resolver grande variedade de problemas até então – ou de outra 

maneira – insolúveis” (ALMEIDA, 2004, p. 175). 

 

Torna-se então necessária a prática da tolerância, da aceitação do pluralismo, 

tomando consciência que os modelos, por melhores que sejam não resolvem todos os 

problemas e por tal razão, não podem ser impostos à Igreja ou sobre uma Igreja (IDEM, 

p. 175). 

Dulles nos alerta que uma teologia da Igreja que deseje ser equilibrada deve 

descobrir uma maneira de incorporar os aspectos mais relevantes de cada tipo 

eclesiológico. Isto porque, cada modelo tende a mostrar de forma evidente alguns 

aspectos do jeito de ser Igreja que outros modelos. É uma forma de fazer justiça aos 

vários aspectos da igreja, que, por sua vez, constitui-se em uma realidade complexa. 

O traço mais característico do catolicismo é a sua totalidade ou equilíbrio. A 

Igreja Católica para manter a sua natureza, a sua catolicidade no sentido de universal, ou 

aberta a todos, deve evitar cair numa mentalidade sectária. Como diz, Dulles, uma vez 

que é católica, deve esta Igreja abrir-se a toda verdade de Deus, venha de onde vier (Cf. 

1978, p. 7). Os bons eclesiólogos não se amarram a um só modelo de Igreja. O que em 

geral eles fazem é buscar avenidas de acesso a esse mistério que é a Igreja. 

Dulles escreveu, oito anos após a publicação de Models of the Church, 

exatamente em 1982, outra obra muito importante sobre a Igreja, com o título de A 

Church to Believe In: Discipleship and the Dynamics of Freedom. O teólogo jesuíta 

americano propõe, no primeiro capítulo desse livro, uma nova concepção de Igreja que 
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ele designa como “Comunidade de discípulos”, cuja ênfase recai no seguimento do 

Senhor e não no seguimento da Igreja. À luz dessa concepção modelo se deveria 

analisar, reavaliar e julgar os cinco modelos apresentados anteriormente por ele. Por trás 

desse modelo está a ideia básica de que a vocação fundamental de todo cristão é, em 

primeiríssimo lugar, a de seguir o Senhor, de estar constantemente a caminho e a Igreja 

dever ser vista como a comunidade das pessoas que transformaram o seguimento do 

Senhor na profissão de suas vidas e a partir dessa direção constroem a comunidade que 

é denominada de Igreja.  

O teólogo Fuellenbach inicia sua análise dos diferentes modelos de Igreja, com 

este modelo da “Comunidade dos discípulos” de Dulles, antes de expor os demais 

modelos e também analisa-los (Igreja como Instituição, Igreja como Comunhão, Igreja 

como Sacramento, Igreja como Mensageira, Igreja como Serva) e no final, apresenta 

dois modelos para a Igreja do futuro: o modelo das Comunidades Eclesiais de Base 

(CEB’s), já bastante conhecido por nós, e o modelo da Igreja como uma Sociedade 

Contrastante, onde ele utiliza essa expressão dos irmãos Gerhard e Norbert Lohfink, 

uma metáfora que é vista como um modelo de como Deus imagina a sociedade humana. 

Segundo o teólogo o modelo de Igreja como Sociedade Contrastante é uma imagem que 

sublinha certos aspectos necessários para a compreensão da Igreja na atualidade e 

também, aspectos que parecem corresponder a todos os requisitos de um bom modelo 

citados por Louis J. Luzbetak, ou seja, de que o modelo será útil, aberto, adequado e 

estimulante (Cf. 2006, p. 298). Diz ele que: 

“Nessa compreensão, concebe-se a Igreja como uma comunidade que se 

baseia num conjunto diferente de valores, os quais ela deve viver e defender 

diante de uma sociedade que não compartilha desses valores primordiais. 

Percebida assim, a Igreja é vista, primeiramente, como uma comunidade na 

qual a justiça e a compaixão são as regras básicas de conduta, regras que se 

devem exigir também da sociedade em geral, se a Igreja quiser cumprir sua 

missão primeira, a de levar todas as sociedades humanas ao Reino de Deus 

agora e no futuro” (FUELLENBACH, 2006, p. 298). 

 

Apresentando possibilidades de diversos modelos de Igreja, concluímos que 

esse método do modelo pode-se aplicar a todas as outras dimensões da vida da Igreja. É 

um método que pode ajudar as pessoas sectárias a superarem as limitações existentes no 

seu próprio ponto de vista e se abrirem a um diálogo que seja fecundo e supere os 

impasses impregnados em cada modelo. Se o concílio Vaticano II incentivou bastante 

um diálogo com o mundo para fora da instituição, salutar também é esse diálogo “ad 

intra”. O pluralismo sempre existiu na Igreja católica. O Vaticano II o incentivou como 
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forma de cura e de unificação, bem melhor do que de um pluralismo às avessas, ou seja, 

que divide e destrói. 

Os modelos de Igreja tem as suas fragilidades; nenhum deles dever ser 

canonizado como medida dos demais. Nesse trabalho eles são abordados nas suas 

principais características, com o enfoque nas suas forças e nas suas debilidades. É 

salutar fazê-los se interpenetrarem e se qualificarem reciprocamente, sobretudo, quando 

se constatam diferentes modelos de Igreja nas televisões de inspiração católica. 

2.2. Cenários de Igreja 

João Batista Libanio, teólogo e escritor jesuíta, natural de Belo Horizonte, MG, 

um dos brasileiros remanescentes da teologia da libertação, escolheu o termo “cenário” 

na sua abordagem sobre os diferentes modos de ser católico no Brasil. Diz ele que 

“Aqui pretendemos fazer outro tipo de análise. Para isso, usaremos a categoria de 

‘cenário’. Ela se orienta mais para prospectivas do que para o momento presente” 

(1999, p. 12). Segundo o teólogo, a descrição e a análise destes modelos (que ele chama 

de cenários) ajudam a entender a realidade, mas sem manifestar preferência ou mesmo 

escolha por um dos modelos. O cientista que analisa estes cenários descreve-os com 

objetividade, destacando o posicionamento das forças dominantes, assim como a reação 

das forças sociais opostas. Diz ainda ele que: 

“Um cenário não se escolhe. Impõe-se. Tem-se de viver dentro dele. As 

análises ajudam a elaborar as estratégias de resistências, caso triunfe um 

cenário adverso. Ou a organizar as próprias forças vitoriosas.  

A Igreja, como Instituição, comporta-se dentro de determinado cenário, num 

duplo movimento: Ad intra, ela organiza sua própria vida. Ad extra, tece 

relações com o mundo político-econômico, cultural e religioso circundante. 

Em cada cenário, essas relações, quer internas quer externas, se configuram 

de modo diferente. A análise procura descrevê-las” (LIBANIO, 1999, p. 13). 

 

O que Libanio faz na obra referida é, na verdade, uma abordagem a partir da 

categoria de “modelos” (Igreja da Instituição, Igreja Carismática, Igreja da Pregação, 

Igreja da Práxis Libertadora), baseando-se também, em estudos anteriores sobre 

modelos de Igreja, que, na análise feita, é a mais apropriada, sobretudo se, junto a esse 

termo, também se adota o conceito de paradigma, nos sentidos em que o mesmo foi aqui 

explicitado, como categoria capaz de resolver um punhado de problemas, 

transformando-se em padrão, em modelo referencial, exemplar. E em segundo lugar, a 

categoria de modelos é a categoria já consagrada pelos eclesiologistas em suas análises 

da realidade eclesial dentro das sociedades em constantes transformações. 

2.3. Ambientes midiáticos de Igreja 



63 

 

A Igreja Católica cria ambientes midiáticos, ao utilizar as novas tecnologias, 

entendendo que estas não são problemas, mas solução, assim como os ambientes 

midiáticos recriam a Igreja Católica, imprimindo nessa, àqueles elementos que lhe são 

próprios, do campo midiático, reconfigurando a Igreja, à sua própria revelia. Por isso, 

toma-se o conceito de “ambiente” como fundamental na resposta à pergunta o que a 

mídia está fazendo com a religião (ou com as Igrejas)? 

A comunicação é uma atividade criadora de ambientes. Que ambientes a 

comunicação católica está criando? Que ambientes a mídia está produzindo? Utiliza-se 

nessa abordagem o conceito de ambiente na mesma perspectiva de Norval Baitello. Diz 

o estudioso da imagem e da mídia que a palavra 

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”. (...) 

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 papéis 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 permitirá entrever sua 

função. O conceito de ambiente requer, entretanto, ainda algum 

delineamento; ele possui muitas analogias com os conceitos de paisagem e de 

cenário, conquanto queira abranger mais implicações. Tanto paisagem e 

cenário como ambiente denotam a presença de uma intencionalidade 

subjacente à criação de um entorno (...). Assim, estar em um ambiente 

significa estar integrado a ele, configurando-o e sendo configurado por ele. 

(...) Um ambiente comunicacional, portanto não é apenas o pano de fundo 

para uma troca de informações, mas uma atmosfera gerada pela 

disponibilidade dos seres (pessoas ou coisas), por sua intencionalidade de 

estabelecer vínculos (2007, XVI COMPÓS, Curitiba, PR). 

 

Ambiente significa estar entre, estar cercado por todos os lados, é o que nos 

cerca e nos afeta de todos os lados e não é linear e nem homogêneo. Ambiente enquanto 

tudo o que rodeia os seres vivos ou as coisas e que por sua vez gera novos ambientes 

saturados de possibilidades de comunicação e de vínculos em diferentes graus. Assim, 

os ambientes e seus entornos não são neutros nem passivos, mas, potencialmente 

carregados de intencionalidades, de projetos, de ideologias. A comunicação e a cultura 

são constituídas de ambientes e por isso se faz necessário entendermos a cultura 

enquanto ambiente. 
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3. Concepção de cultura como ambiente 

Trata-se da concepção de cultura na perspectiva de Ivan Bystrina, o theco que 

foi exilado na Alemanha por mais de 20 anos e era participante como cientista do 

movimento conhecido como “Primavera de Praga”.  

O ambiente mais importante no qual nos inserimos é a cultura. É 

importantíssimo estudar o ambiente cultural. Como opera a cultura humana? Como ela 

interfere no ambiente anterior, que é o ambiente da vida? Cultura em termos gerais é 

tudo aquilo que é feito pelo homem, tudo aquilo que não é natural (conceito 

antropológico). Contra esse conceito, Bystrina se insurge, por achar que ele não chega 

ao cerne da cultura. 

O ser humano tem uma existência imaginária, simbólica. O imaginário é visto 

pela semiótica da cultura como segunda realidade (BYSTRINA, 1989, 1995). Bystrina 

definiu a cultura como a segunda realidade do homem. A palavra “realidade” em 

alemão, Wirlichkeit, de Wirklich, de Wirker e que significa “isto funciona, tem efeitos”. 

É uma coisa que funciona, que tem vida, uma entidade funcionante, que atua sobre algo, 

que confere uma vida própria. Que tipo de vida é esta? É uma vida semiótica, que 

significa, o signo não está lá na estratosfera e nem nos tratados semióticos, mas, está na 

relação. A vida das coisas, a vida dos meios, atua, porque carregada de energia, de 

história e faz parte de um ambiente pulsante da vida que se chama cultura. 

A segunda realidade é de natureza psíquica, simbólica, imaginária, de natureza 

sígnica e constituída por textos culturais codificados a partir do imaginário, do sonho, 

do lúdico, da arte, do sagrado. É outra realidade, só que imaginária, a partir do momento 

em que ele se desprende dessa realidade. O nosso imaginário nem sempre está lá onde 

nós estamos. São estes processos psíquicos que geram a segunda realidade. E o incrível 

de tudo é que todos os problemas insolúveis da primeira realidade podem ser vencidos 

por meio da segunda realidade, pela capacidade humana da imaginação. Superar o 

insuperável, simbolicamente, imaginariamente. Lévi- Strauss em sua Antropologia 

Estrutural (1970) já profetizava sobe a eficácia dos símbolos. Os símbolos (quando se 

acreditam neles) exercem fortes efeitos sobre o corpo das pessoas, e atuam diretamente 

sobre o sistema imunológico. Nosso sistema imunológico está intimamente ligado com 

o processo da segunda realidade. A segunda realidade é uma realidade criada pelo 

homem com força estupenda de recriar o próprio homem (ao receber poderes dele). 
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Cria-se uma coisa que passa a ter poder sobre o seu criador. Bystrina, portanto, define 

cultura como o conjunto do imaginário de todas as épocas. 

O núcleo da cultura é a existência imaginária, simbólica, na qual o homem 

também passa a viver sua realidade física, biológica, social. Trata-se de outra realidade 

que é imaginária. Essa é a proposta do conceito de cultura a ser trabalhado pela 

semiótica da cultura de Bystrina. No momento em que o homem se desprende dessa 

primeira realidade é um momento de alta tensão imaginária. Trata-se de uma 

superposição de tempo, muito comum devido a nossa capacidade de imaginação. O 

nosso imaginário raramente está lá onde nós estamos. Como lidar com estes processos 

que geraram uma segunda realidade? Por isso, o conceito amplo de cultura não nos 

ajuda a entender a segunda realidade, que é uma realidade tão importante como a 

primeira. Só o homem possui esta segunda realidade operando, funcionando, 

plenamente constituída. O conceito de segunda realidade nos oferece lentes, filtros para 

lidarmos com a primeira realidade que é complexa e multifacetada. Nos seus núcleos 

mais profundos a segunda realidade é autorreferente, basta a si mesma, não precisa de 

justificativa para a sua existência. Sua existência é sua própria justificativa. Aquilo que 

Bystrina chama de primeira realidade, Edgar Morin chama de natureza, a qual ele deu o 

nome de noosfera, que passa a ter um grande poder sobre os seres humanos. 

A primeira realidade nunca se separa da segunda. Um primeiro pressuposto é a 

vida; não existe segunda realidade sem a vida, sem a existência de um corpo vivo. Sem 

o aparelho fonador, sem as mãos não é possível criar segunda realidade. Todas as coisas 

imaginárias exigem um suporte e o suporte está na primeira realidade. A cultura é, 

portanto, a segunda realidade, criada pela mente humana nos seus profundos cernes. 

Quem define o que é cultura é a própria cultura. Para Bystrina a cultura é o conjunto do 

imaginário de todas as épocas, é a manifestação do imaginário histórico e global. 

Os ambientes nos determinam. Nós criamos os deuses para que eles nos 

recriem. Na visão científica os deuses são criações do nosso imaginário. Já para a 

teologia não; os deuses nos criam, somos criaturas deles. A teologia propõe que Deus 

exista na primeira realidade. A segunda realidade é um ambiente que tem tanto poder 

sobre o homem de modo que ela pode gerar, recriar o ser humano. Deste modo, existem 

dinamismos simbólicos que dão razão à teologia.  

Os seres da mídia são seres da segunda realidade, seres da cultura, da noosfera, 

que a sociedade criou coletivamente, que se realimenta deles através dos vínculos 
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constantemente fortalecidos. Neste trabalho estudamos a segunda realidade como 

ambiente midiático. O ambiente é um espaço vivo, tem uma dimensão espacial, mas não 

se trata de um espaço geométrico. É um espaço tempo sem a necessidade da 

materialidade. 

No caso do catolicismo, estar nos ambientes que este gera, implica em estar 

integrado neles, e como diz assertivamente Baitello, configurando-os e sendo 

configurados por eles. Esta perspectiva se faz presente nesta abordagem sobre o 

catolicismo nas televisões católicas.  

4. Contexto do surgimento das Televisões Católicas. 

Vive-se na contemporaneidade a ditadura das novas racionalidades técnicas e 

da movimentação compulsória, ficando difícil prognosticar o futuro e recordar o 

passado. As novas tecnologias consolidam uma sociedade pós-industrial, midiática, uma 

nova etapa do capitalismo centrado na mídia. A sociedade é reestruturada, aparelhada, 

produzindo novos ambientes, que passam a ser configurados de acordo com 

determinados aspectos, denominados pelo comunicólogo alemão Harry Pross (1989) de 

“ambientes midiáticos”. É um contexto marcado pela tirania das imagens e pela 

submissão alienante ao império da mídia (DEBORD, 1997) no qual a religião se 

transformou em mercadoria de consumo ou bens de salvação, na feliz expressão de 

Pierre Bourdieu (2005), que cada um busca na medida dos seus gostos e das suas 

necessidades.   

Neste cenário midiático, dentre os diversos meios, a televisão se destaca. Ela é 

o palco privilegiado dos espetáculos cotidianos. A TV se inseriu de tal modo na vida 

cotidiana, de modo que é impossível conceber algo sem a televisão, não dá para ignorá-

la. Segundo Bucci (2004), no Brasil, a TV reina praticamente sozinha, sem rivais e é ela 

quem molda o espaço público nacional para os brasileiros. É ela quem faz a agenda 

nacional acontecer e se tornar realidade. Ela, a TV é o lugar em si, onde as coisas 

realmente acontecem, transformando o espaço público em espaço expandido, só que de 

acordo com seus interesses e critérios, constituindo e conformando este mesmo espaço. 

Desde a década de 60 é ela quem identifica o Brasil para os brasileiros. E não foi à toa 

que os militares a utilizaram para concretizar a chamada integração nacional (BUCCI, 

2004, p. 30-32). 

É dentro deste contexto comunicacional complexo que se discute a participação 

das Televisões Católicas. Que tipos de ambientes midiáticos são produzidos pelas 
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televisões católicas do Brasil? Como estes ambientes midiáticos influenciam na 

consolidação e expansão da Igreja Católica no país? Como o catolicismo via televisão, 

de interfaces plurais, interfere na constituição da cultura contemporânea? São algumas 

questões que se pretende suscitar para o debate e a reflexão.  

A Igreja Católica, por ser a religião predominante no país, desde o início da 

colonização portuguesa, demorou a considerar a comunicação de massa como uma 

tarefa prioritária em um país de dimensões continentais. Caso contrário aconteceu com 

os evangélicos que foram os pioneiros com a experiência de Igreja Eletrônica no país, 

forçando a Igreja Católica a buscar mais espaços na televisão, demarcando território 

como estratégia para conter a evasão de fiéis (Cf. KLEIN, 2004, p. 136). 

A Igreja Católica saiu atrasada no campo religioso da televisão no Brasil, como 

poderemos constatar nesse percurso histórico do surgimento de suas televisões, com 

seus respectivos perfis. Acontece no Brasil um processo único e com consequências 

significativas, não apenas para o setor de comunicações. Trata-se do crescimento da 

participação das Igrejas, tanto no rádio, como na televisão. Na Televisão, a tendência de 

expansão foi iniciada na década de 90, tendo como marco a compra da TV Record de 

um lado, emissora que pertencia ao Grupo Sílvio Santos, pela Igreja Universal do Reino 

de Deus (1989),
15

 e por outro, a entrada no cenário televisivo da Rede Vida de 

Televisão (1995), emissora ligada à Igreja Católica.  

“(...) A Igreja Católica, após longo marasmo, conscientizou-se da necessidade 

de utilizar os espaços dos grandes meios para veicular sua mensagem. (...) A 

Igreja Católica esteve presente nos meios de comunicação através das missas 

dominicais. Porém, a investida dos pentecostais acelerou a concorrência e 

gerou internamente um enorme movimento na busca de caminhos de uma 

presença católica nos meios de comunicação de massa. (...) A partir de 

iniciativas e da compre da Rede Record pela IURD, a Igreja Católica se viu 

na berlinda. Era evidente seu atraso no que se referia a uma presença mais 

contundente nos meios de comunicação” (DIAS, 2001, p. 27). 

 

                                                             
15 Em 1989 a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) fez o investimento mais audacioso em mídia no 
Brasil, fazendo muito barulho na aquisição da Rede Record de televisão pelo valor de 45 milhões de 
dólares. O fato de abocanhar uma rede nacional de televisão para fazer expandir o seu 
empreendimento pentecostal incomodou as principais emissoras concorrentes, entre elas, a Rede Globo 
de televisão, que passou a colocar no ar uma série de reportagens em 1990 sobre os conglomerados 
evangélicos que exploravam a fé das pessoas, objetivando extorquir dinheiro delas. Logo após a compra 
da Record, a IURD investiu pesado na compra de novas emissoras e na modernização dos seus 
equipamentos, algo em torno de 30 milhões de dólares. No ano de 2004 ela já contava com 67 
emissoras de televisão (afiliadas e próprias). 
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Atraso esse, também confirmado pelo Pe. Antônio Maria (um dos padres 

cantores, também padre midiático, muito presente nas atuais televisões de inspiração 

católica, geralmente como convidado especial) em depoimento a Arlindo Pereira Dias: 

“A Igreja demorou a entrar na televisão, ‘dormiu em berço esplêndido’. 

Aquela ideia de que nós somos os ‘donos do pedaço’, ‘Brasil católico’, 

‘maior país católico do mundo’, ‘Arquidiocese de São Paulo é a maior 

diocese do mundo’, tudo é maior aqui no Brasil, o sono também foi maior. 

Dormimos sim, É uma pena que isso aconteceu” (Apud DIAS, 2001, p. 27).
16

 

 

O que fez a Igreja Católica acordar para a urgência da sua presença na 

televisão, foi, sobretudo, o avanço pentecostal, que a pressionou a buscar mais espaço 

nesse meio, demarcando também o seu território, como estratégia para conter a evasão 

de fiéis. Daí foram surgindo as atuais televisões de inspiração católicas, a Canção Nova 

(1989), a Rede Vida (1995), a TV Horizonte (1998), a TV Século 21 (1999). Como 

constatamos, a TV Canção Nova, uma TV carismática, foi a pioneira, abrindo caminhos 

para as demais, mesmo que nos seus primórdios ainda sem a abrangência nacional. 

Porque a Igreja Católica no Brasil demorou a se fazer presente com sua ação 

evangelizadora através da Televisão? Segundo José Marques de Mello, seriam três os 

principais motivos para a inércia da Igreja Católica: um primeiro motivo seria o de os 

bispos desconhecerem o potencial de alcance do poder da televisão. É uma mídia com 

um forte capital social de mobilização; um segundo motivo seria a falta de recursos e de 

pessoal profissional capacitado, juntamente com a falta de investimentos no campo 

comunicacional, para fazer alavancar o processo e, um último motivo seriam as 

diferentes posições do episcopado em relação ao uso dos meios tecnológicos, que, 

segundo Gomes (2010, p. 52) podem ser classificadas em três tendências: uma que dá 

ênfase no conteúdo, outra que dá ênfase no resultado e uma terceira que dá ênfase no 

processo. São posições distintas e antagônicas e coexistem até hoje, posturas que 

refletem um episcopado muito heterogêneo na sua composição e uma igreja católica que 

assumiu a sua identidade plural. 

A Igreja Católica possui uma longa tradição de experiências na imprensa e no 

rádio. Só para termos uma ideia, no Brasil ela possui em torno de 211 emissoras 

espalhadas pelo país, entre rádios AM e FM, Ondas Curtas e Ondas Tropicais e a 

maioria delas também já está na internet. Em relação à televisão brasileira, a presença 

católica se resumia às missas católicas e a raros padres cantores. Algumas experiências 

                                                             
16 Os grifos são nossos. 
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foram realizadas com a Difusora de Porto Alegre e a TV Pato Branco no Paraná até 

finalmente se decidir investir numa rede de televisão de alcance nacional como forma 

de reação ao avanço pentecostal. Mas antes da mobilização e articulação pela Rede Vida 

de Televisão, capitaneada pelo Jornalista Monteiro e dois bispos influentes na CNBB, 

Dom Luciano e Dom Antônio, a rede católica que tomou frente e impulsionou as 

demais foi a Rede Canção Nova de Televisão, inaugurada em 1989. 

Nesse primeiro momento, analisa-se os ambientes midiáticos que o catolicismo 

produz, com sua ida para a mídia televisiva. Num segundo momento, enfoca-se os 

ambientes sacralizados pela mídia, com a presença do catolicismo nela. 

5. Os ambientes produzidos pelo catolicismo imagético via televisão 

Partindo do princípio de que os ambientes são construtos humanos que 

condicionam e são condicionados por todos os que se encontram nele, se pergunta: que 

ambientes são produzidos pelo catolicismo imagético via televisão? Somente as 

imagens integradas em seus ambientes nos possibilitam decifrar suas funções. 

É a partir da diversidade de televisões católicas existentes que se constata certa 

fragmentação e algumas diferenças nos modos católicos de ser. Apresenta-se uma 

tipologização das tevês católicas em três importantes blocos, que geram ambientes 

midiáticos católicos diversificados e com singularidades próprias na tela da TV. Foram 

classificadas  em três tipos: as Pentecostais, as Tradi-institucionais e as Marianas. Cada 

tipo de televisão compreende determinada eclesiologia
17

 que, consequentemente, 

configura toda a grade de programação de suas emissoras, apresentando no vídeo 

algumas modalidades do jeito católico de ser. 

Esta tipologização revela preponderantemente os rumos diferentes que 

tomaram as TVs católicas, apresentando-se na arena midiática como se fossem 

adversárias e concorrentes, disputando entre outras coisas: audiência, apoio institucional 

católico, sócios e mantenedores, além do desafio da montagem e organização da grade 

de programação. 

5.1. As televisões católicas pentecostais e seus ambientes midiáticos 

5.1.1.  A TV Canção Nova 

                                                             
4 Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda e reflete sobre a Igreja e suas configurações 
eclesiais, ou seja, os modos da Igreja se estruturar, se organizar e a compreensão que esta tem da sua 
própria missão. Cada modo repercute profundamente em todas as dimensões que englobam a 
constituição eclesial, desde a forma da celebração da missa, passando pela formação dos padres, 
indumentárias, movimentos característicos, teologias subjacentes, até a direção que a Igreja toma nos 
seus posicionamentos diante dos diversos contextos culturais. 
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Figura 1: Logotipo da TV Canção NovaFigura 1 

 

A TV Canção Nova foi fundada pelo padre paulista carismático Jonas Abib em 

8 de dezembro de 1989, atuando inicialmente como uma retransmissora de TV – a TVE 

do Rio de Janeiro. Atualmente tem a sua sede em Cachoeira Paulista no interior de São 

Paulo. É o primeiro canal de televisão católico carismático do país,
18

 conta com cinco 

produtoras e atinge todo o território nacional e também o exterior através de antenas 

parabólicas, 127 operadoras de TV a cabo e 4366 retransmissoras espalhadas pelo Brasil 

e cinco geradoras nas cidades de Belo Horizonte, MG, Aracaju, SE, Cachoeira Paulista, 

SP, São José dos Pinhais, PR e Florianópolis, SC. Cobre também todo o Brasil através 

de parabólicas, em TV por assinatura e na Tecsat e Sky Brasil. Seu sinal ainda consegue 

atingir o continente americano, o Canadá, a Europa Ocidental, a África do Norte, o 

Oriente Médio através do sistema de satélites e TVs a cabo. Uma vez que a Canção 

Nova se transformou em uma comunidade internacional, a TV também acompanha esta 

internacionalização instalando produtoras nas seguintes cidades e países, além de 

Cachoeira Paulista, SP, São Paulo, SP, Aracajú, SE, Rio de Janeiro, RJ, Palmas, TO, 

Cuiabá, MT, Belo Horizonte, MG, Brasília, DF, Fátima (Portugal), Roma (Itália), 

Jerusalém (Israel) e Atlanta (EUA). 

A TV não faz propaganda de cunho comercial em seus intervalos. A Canção 

Nova aproveita estes momentos para divulgar suas produções e obras, anunciar suas 

agendas de eventos que ocorreram ou que ocorrerão nas cidades onde se apresentarão 

membros da comunidade Canção Nova. A TV também em toda sua grade de 

                                                             
18 O movimento carismático surgiu nos Estados Unidos em 1967 através de um grupo de leigos católicos 
apostólicos romanos que haviam sido influenciados pelo êxito dos fundamentalistas pentecostais. Em 
1975 ele já contava com milhares de devotos em inúmeras dioceses brasileiras. Para mais informações 
sobre o movimento carismático: Reginaldo PRANDI. Um sopro do Espírito. São Paulo: EDUSP & FAPESP, 
1997. Brenda Maribel Carranza DÁVILA. Renovação Carismática Católica: origens, mudanças e 
tendências. Aparecida, SP: Santuário, 2000.  No plano micro, foram fundamentais as suas células base: 
os grupos de oração; no plano macro foram importantíssimas as mobilizações de multidões através dos 
padres cantores pop star com a ajuda da mídia, para a ascensão do movimento carismático. 
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programação veicula o seu “habitus” próprio de ser Canção Nova, em forma de bordão: 

“Canção Nova: um jeito de ser!”. O conceito de Habitus aqui utilizado é de Bourdieu. 

Segundo ele, 

“Uma das funções da noção de ‘habitus’ é a de dar conta da unidade de estilo 

que vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de 

agentes (...) O ‘habitus’ é esse princípio gerador e unificador que retraduz as 

características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida 

unívoca, isto é, em um conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de 

práticas” (BOURDIEU, 1996, p. 21). 

 

Habitus indica, portanto, uma disposição durável, uma propensão ou 

inclinação, uma estrutura estruturante que tende a agir como estrutura estruturada. 

Trata-se de um princípio regulador que impõe um esquema durável e suficientemente 

flexível, podendo possibilitar improvisações reguladas. O habitus se forma a partir da 

exposição a uma ambiência. Uma vez incorporado sob influência dessa ambiência, 

passa a ser uma maneira de ver o mundo e de dividi-lo em categorias de modo que a 

objetividade interiorizada se torne exteriorizada, através de práticas. No caso da Canção 

Nova, esta institucionaliza sua concepção de comunidade e de caminho, estruturando 

um modelo de vida religiosa que seduz e passa a ser incorporado pelos fiéis. 

Conversando e convivendo com os membros da Canção Nova percebe-se que os 

mesmos incorporaram o habitus da comunidade, ou, como se costuma dizer, “vestiram a 

camisa” desta causa. Observa-se isto nas camisetas, bonés, fitas ou qualquer outro 

adereço que contenha o logotipo ou alguma frase que identifica a Canção Nova, 

geralmente usadas pelos membros da comunidade ou apresentadores de programas da 

emissora, ou ainda em eventos, sugerindo que os participantes ou os telespectadores 

também assumam como seus, este mesmo modo de vida, ou habitus. 

Um aspecto importante percebido nas grades de programações das Tevês de 

inspiração católicas, e aqui, não falamos apenas da Canção Nova, mas de todas elas, é o 

uso do mote família. Insiste-se nessa ideia de se pertencer à família, nos anúncios, nos 

grandes eventos, nas campanhas de arrecadação, nas vendas dos produtos religiosos, nas 

convocações feitas. O conceito de família é um infalível chamariz. Pertencer a esta 

família significa nunca estar sozinho e se tratando de religião, significa, também, estar 

próximo de Deus, incluído na família de Deus e das bênçãos que esta incorporação à sua 

família possa trazer aos que responderem positivamente. 

A TV atinge uma audiência em torno de 5 milhões de espectadores através de 

220 programas. Sua programação pode ser acompanhada em tempo real pelo portal 

www.cancaonova.com. Na sua sede em Cachoeira Paulista, SP, conta com 5 estúdios e 

http://www.cancaonova.com/
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três espaços para eventos que também são utilizados como cenários na sua grade de 

programação. Todos estes espaços são equipados com instrumentos de som, com 

tecnologia de vídeo wall e telões. Também possui três unidades móveis de geração e 

produção via satélite.  

Para Bourdieu, nas empresas religiosas, chamada por ele de empresas de 

salvação, as relações de produção se dão de acordo com o modelo das relações 

familiares. Para o cientista social, “tratar os outros com irmãos é colocar entre 

parênteses a dimensão econômica da relação” (1996, p. 188). A mídia religiosa 

consegue propagar muito bem essa perspectiva, como forma de convencimento, 

envolvimento e mobilização de tele fiéis.  

A TV Canção Nova, devido ao seu perfil carismático, chegou a ser a preferida 

(no lugar da Rede Vida) entre empresários católicos quando se tratava de apoio 

financeiro para instalação de repetidoras em diversas cidades brasileiras, o que 

provocou uma disputa entre as TVs católicas, gerando um mal-estar no meio televisivo 

católico. Ela foi reconhecida pelo Papa Bento XVI em 3 de novembro de 2008, tendo 

seu estatuto aprovado pelo Vaticano e reconhecida oficialmente como comunidade 

internacional de direito pontifício.
19

  

A Canção Nova
20

 é uma comunidade fundada em 1978 pelo padre Jonas Abib 

(atualmente Monsenhor) com sua sede na chácara Santa Cruz em Cachoeira Paulista, 

SP. O terreno em Cachoeira Paulista ocupa 372 mil metros quadrados e constitui um 

complexo de casas da Canção Nova: o Centro de Evangelização Dom João Hipólito 

com capacidade para 70 mil pessoas, o Rincão do meu Senhor, com capacidade para 4 

mil pessoas e o Auditório São Paulo para 700 pessoas. A chácara se organiza como se 

fosse uma cidade independente pois tem quase de tudo: posto médico, escola, 

restaurantes, capelas, padaria, postos bancários, lojas de artigos religiosos, pousadas, 

prédios administrativos, área de camping, prédios das obras sociais como por exemplo o 

Centro Davi de produções audiovisuais que produz e distribui os produtos da 

comunidade canção nova. 

                                                             
19 Significando que a Associação na sua missão evangelizadora ultrapassa os limites de sua diocese, no 
caso, Lorena, SP, onda está a sua sede, ganhando dimensão internacional. 
20 Para um aprofundamento sobre o crescimento das novas comunidades católicas, entre elas a 
Comunidade Canção Nova ver: CARRANZA; MARIZ; CAMURÇA (Org.). Novas comunidades católicas: em 
busca do espaço pós-moderno. Aparecida, SP: Ideias e Letras, 2009. 
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A cidade de Cachoeira Paulista acaba se beneficiando do complexo da Canção 

Nova, pois, próxima a ela, foram construídas lojas comerciais, restaurantes, pousadas e 

hotéis que oferecem seus serviços aos frequentadores do movimento carismático que 

fazem excursões de várias partes do Brasil ao local. 

A Canção Nova possui um forte capital de mobilização, não apenas religioso, 

mas também político. Mesmo que suas lideranças digam que não existe vinculação 

direta entre a comunidade e a política, os indícios dessa articulação são fortes, 

sobretudo, no município de Cachoeira Paulista, SP e nas cidades de maior penetração do 

canal carismático, como é o caso das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte. Os políticos que se identificam com o projeto eclesial da Canção Nova, entre 

eles, Gabriel Chalita (Deputado Federal pelo PMDB/SP), Miryan Rios (Deputada 

Estadual PDT/RJ), Paulo Alexandre Barbosa (Deputado Estadual PSDB/SP), Eros 

Biondini (Deputado Estadual PHS/MG), todos eleitos no cenário político brasileiro e 

que também possuem programas na TV Canção Nova, receberam apoio explícito da 

comunidade durante o processo eleitoral. Mesmo que não realizem campanha dentro 

dos programas, pelo fato de ser ilegal, durante suas andanças eleitorais estavam sempre 

juntos e contavam com a participação de membros famosos da comunidade. Um caso 

ilustrativo é o de Gabriel Chalita que, colou sua agenda na do padre Fábio de Melo (que 

consegue com seu carisma, sucesso e fama, juntar gente por onde passa), 

acompanhando-o em palestras e shows. Nesses eventos, os membros da Canção Nova 

além de rezarem por estes candidatos a eles ligados, distribuíam material da campanha 

eleitoral (Cf. BARBOSA, 2011, p. 36). Ai a aliança é muito clara e benéfica para 

ambos: a Canção Nova elege candidatos católicos com perfil carismático e estes, uma 

vez no poder, defenderão e promoverão os interesses expansionistas da comunidade. 

A Canção Nova se mantém com a contribuição dos sócios colaboradores, 

através do chamado clube do ouvinte e que chegam aproximadamente a 600 mil 

colaboradores que fazem doações voluntárias. Segundo lideranças da Canção Nova, a 

arrecadação é suficiente pra suprir os gastos mensais que giram em torno de 16 milhões 

de reais por mês. 

É impressionante a participação dos leigos na Canção Nova. Eles são bastante 

envolvidos, com suas competências no gerenciamento dos bens de salvação da Canção 

Nova, mesmo que o Pe. Jonas seja o líder religioso da comunidade. Os leigos são 

evangelizados e também passam a evangelizar nas denominadas comunidades de Vida e 
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Aliança Canção nova, de acordo com o habitus do movimento. Pe. Jonas, devido sua 

idade já avançada, com 74 anos, na ocasião deste trabalho, vem diminuindo sua 

participação nas atividades promovidas pela Canção Nova, assim como também dos 

papéis de gerenciamento. Quem tem assumido este papel é o casal de leigos, Wellington 

da Silva Jardim, conhecido como Cleto e Luzia Santiago. Wellington assume 

atualmente a função de diretor da Fundação João Paulo II. 

O Pe. Jonas Abib nasceu em 21 de dezembro de 1936 em Elias Fausto, SP. 

Padre Jonas, quando ainda era seminarista frequentava cursos sobre a efusão do Espírito 

Santo com o padre Haroldo Rahn. Cursou teologia no Instituto Teológico Salesiano Pio 

XI localizado no Alto da Lapa na capital paulista e foi ordenado padre em 1964. 

Conheceu a Renovação Carismática Católica no ano de 1971 e que, segundo ele, 

marcou profundamente sua vida e seu ministério sacerdotal. Fundou a Comunidade 

Canção Nova em 1978 com o objetivo de evangelizar utilizando os meios de 

comunicação social. Em 17/10/2007 recebeu o título de Monsenhor, título que é dado na 

Igreja católica a padres que se destacam com seus relevantes serviços prestados à 

instituição. Escreveu 39 livros com vendas de mais de 2 milhões de exemplares. Lançou 

15 CD’s e 3 discos de vinil. 

 

 

     Figura 2 - Monsenhor Jonas Abib - fonte: http://www.padrejonas.com/  

 

O sistema Canção nova de Comunicação envolve diferentes mídias: rádios 

(AM e FM), WebTV e Mobile (tecnologia que possibilita a transmissão de músicas, 

http://www.padrejonas.com/
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fotos, imagens, vídeos e pregações pelo celular, palmtops e Ipod). Revistas e TV. Tudo 

começou com a Rádio Canção Nova em 1980, que foi o embrião desse sistema 

comunicacional promovendo os valores da comunidade Canção Nova. 

6.1.2.A TV Século 21 

 

         Figura 3 - Instalações da TV século 21 em Valinhos, SP. Foto de Marlson Assis. 11/07/2010. 

 

A TV Século 21 também se configura como outro braço da Renovação 

Carismática Católica. Criada em 11 de junho de 1999, com sua sede em Valinhos, SP, 

por outro padre carismático, o padre jesuíta norte-americano Eduardo Doughert, um dos 

que trouxeram o Movimento da Renovação Carismática Católica para o Brasil. Esta TV 

é mantida pela ASJ
21

 – Associação do Senhor Jesus, entidade ligada à Igreja Católica, 

com o objetivo de trabalhar com os meios de comunicação e que também foi fundada 

pelo padre Eduardo e alguns leigos na cidade de Campinas, SP, em 1979. A ASJ é 

reconhecida internacionalmente pelo padrão de qualidade na produção dos programas 

de televisão. Ela já lançou no mercado religioso, documentários e novelas com boa 

qualidade técnica, além de produzir o programa “Anunciamos Jesus”, capitaneado pelo 

padre Eduardo, seu líder. Segundo a Lumen 2000, entidade católica que congrega 

produtores de televisão de 20 países, o Brasil está na lista dos países que apresentam as 

melhores condições técnicas na produção de programas religiosos, ao lado dos Estados 

                                                             
21 A partir de então passaremos a utilizar a sua sigla ASJ. 
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Unidos, isto, graças à ASJ. As obras da ASJ e da TV Século 21 são sustentadas por 

sócios contribuintes espalhados pelo território nacional e em diversos países. Esta TV é 

sintonizada através de antenas parabólicas em todo o Brasil e em diversos países por 

meio de satélites.  

 

Figura 4 - Pe. Eduardo no palco sob os ‘spots’ de luz e a plateia no auditório, na penumbra, 
intermediados pelas tecnologias de comunicação, no programa ao vivo "Anunciamos Jesus" na TV 
Século 21 em Valinhos, SP. Foto de Marlson Assis. 11/07/2010. 

 

A ASJ produz um programa denominado “Anunciamos Jesus”,
22

 grava-o em 

vídeo teipe e o submete para uma análise e possível aprovação e apoio da CNBB. A 

Associação pretendia com este procedimento obter aval para reunir recursos financeiros 

no exterior para os seus projetos de extensão na área da comunicação. Aos olhos do 

episcopado brasileiro este programa já nasceu com um perfil negativo. Isto por causa 

dos conflitos havidos entre a Equipe de Reflexão da CNBB à época e a ASJ do Pe. 

Eduardo. Dois modelos de Igreja embatem suas forças nesse contexto comunicacional. 

De um lado, a Equipe de Reflexão, que se identificava com a eclesiologia da Teologia 

da Libertação, num período em que a direção da CNBB também era combativa, crítica e 

profética, com a inspiração dessa teologia, e do outro, a ASJ liderada pelo Pe. Eduardo, 

claramente se apresentando com uma eclesiologia de perfil carismático. A Equipe de 

Reflexão, ligada à Linha 6 da CNBB no Setor de Comunicações Sociais, tinha plenos 

                                                             
22 Este programa estreou no dia 13 de agosto de 1995 através da Rede Vida. Somente em 1999 passou a 
ser transmitido pela TV século 21. Vai ao ar todo domingo  ao vivo das 09h00 às 17h00 encerrando com 
a missa dominical. 



77 

 

poderes de deliberação e assim ela se posicionou na sua resposta ao Pe. Eduardo e à 

ASJ: 

“O programa de TV “Anunciamos Jesus”, patrocinado pela Associação do 

Senhor Jesus, produzido e gravado pelo Jesuíta, Pe. Edward Dougherty, em 

Campinas, São Paulo, vai ao ar todos os sábados desde 1983, em 9 emissoras 

do país, numa linha desencarnada, pentecostal, espiritualista, autoritária e 

verticalista, contrária à caminhada pastoral da CNBB”
23

 

 

Segundo Della Cava (1991, p. 80), o comunicado acima encerrava concluindo 

que em nenhuma circunstância a CNBB deveria fortalecer essa prática da ASJ que 

recusava sua assessoria e também não somava esforços na caminhada pastoral da Igreja 

e trilhava uma linha reprovável, típica das seitas pentecostais. 

A ASJ começou a produzir o programa, sem conhecimento técnico da área, 

utilizando no início os equipamentos emprestados da PUC de Campinas. Assim, o 

primeiro programa foi gravado em 04 de junho de 1983 na capela da mesma 

universidade. Inicialmente foi exibido na TV Gazeta de São Paulo, em espaço alugado, 

com duração de 15 minutos. Com o sistema de arrecadação de recursos adotado pela 

ASJ através de sócios contribuintes, o programa é reelaborado e com melhorias técnicas 

passa a ser veiculado pela TV Bandeirantes de São Paulo em rede para todo o país. Isto 

o marcou como o primeiro programa católico a alcançar esse feito(Cf. DELLA CAVA, 

2001). Na época, chegou a atingir o ápice de 10 pontos de audiência, segundo o IBOPE.  

 

 

                          Figura 5 - Placa da Pedra Fundamental da TV século 21 em Valinhos, SP.  
                          Foto de Marlson Assis. 11/07/2010. 

                                                             
23

 Conforme as Atas da Equipe de Reflexão da CNBB de 12 de novembro de 1984, p. 3. Apud DELLA 
CAVA. 1991, p. 80. 
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Figura 6 - Auditório com a área de estacionamento para carros e ônibus, onde é gravado ao vivo o 
Programa "Anunciamos Jesus" na TV Século 21 em Valinhos São Paulo, SP. Foto de Marlson Assis. 
11/07/2010. 
 

Pe. Eduardo
24

 é o idealizador, fundador e presidente da ASJ e também da TV Século 

21. Ele é natural de Louisiana, EUA, nascido em 29/01/1941. Veio ao Brasil em 1966 e 

retorna para concluir seus estudos até ser ordenado padre pela ordem da Companhia de 

Jesus, conhecida como Jesuítas. Radica-se no Brasil a partir de 1969, e desde o início de 

sua chegada ao Brasil apresentava um surpreendente espírito empreendedor e grande 

capacidade de gestão empresarial. Ele é referência em tudo o que tem a ver com o 

complexo de comunicação que ele idealizou e tornou realidade. Defende o marketing 

aplicado às práticas católicas. 

A TV Século 21 fica no ar durante as 24 horas de programação, variando entre 

programas gravados e outros apresentados ao vivo. Com os programas ao vivo é 

possível a interação entre o apresentador do programa e o fiel-telespectador, o que 

ocorre através de cartas, telefonemas ou internet. 

 

5.1.2. Características semióticas do Catolicismo Pentecostal
25

 

                                                             
24 Seu nome original é Edward John Dougherty e que foi aportuguesado para Eduardo. 
25

 Para um aprofundamento sobre o cristianismo pentecostal remeto à obra “Movimentos do Espírito: 
matrizes, afinidades e territórios pentecostais”. João Décio PASSOS (Org.). São Paulo: Paulinas, 2005. 
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A partir do que assistimos nas TVs Católicas, as mesmas optaram, em sua 

grande maioria, pelo catolicismo de cunho pentecostal. Constata-se isto em seus 

conteúdos e grades de programações, o que corresponde, por sua vez, aos ideais 

apregoados pelos teóricos da sociedade do espetáculo (DEBORD, 1977; BUCCI e 

KEHL, 2004; CHAUI, 2006), na qual tudo se transforma em consumo e espetáculo, 

inclusive a religião, como é o caso dos padres cantores ou das missas-shows, 

protagonizadas pelo pentecostalismo católico.  

Esta é a configuração semiótica, sobretudo, de duas televisões de inspiração 

católica, a TV Canção Nova e a TV Século 21, ambas originadas da intuição e 

abnegação de dois padres carismáticos, respectivamente Pe. Jonas Abib e Pe. Eduardo 

Doughert. Os dois, de modos diferentes, transformaram suas mídias televisivas em seus 

próprios palcos de visibilidade de cunho personalista e de divulgação de um modelo de 

Igreja no qual acreditam e são capazes de entregar a vida: o modelo pentecostal ou 

carismático. A Rede Vida também transita com uma parte de sua programação pelo 

catolicismo pentecostal, quando abre em sua programação um pouco de espaço para o 

Pe. Marcelo Rossi e Dom Fernando Figueiredo, bispo da Diocese de Santo Amaro, na 

zona sul da cidade de São Paulo, SP, embora seus dirigentes
26

 a controlem com uma 

inclinação preponderante para o modelo de catolicismo que denomino de tradi-

institucional, que explico no item seguinte. 

São características principais do ambiente midiático do catolicismo pentecostal 

com visibilidade nessas TVs:
27

 a Igreja é enfatizada enquanto Igreja hierárquica, 

destaca-se a centralidade do Espírito Santo (Pentecostes) e o carisma está no centro de 

tudo. Nesse ambiente midiático apresenta-se uma explosão de movimentos religiosos, 

                                                                                                                                                                                   
Trata-se de um estudo sociológico sobre temáticas e ângulos diversos que aborda o pentecostalismo 
como um novo desdobramento das nossas velhas matrizes culturais. 
26 A Rede Vida de Televisão é dirigida pelo INBRAC – Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, que é 
responsável pela grade de programação da emissora e têm à sua frente como proprietário João 
Monteiro de Barros Filho, jornalista de Barretos, SP, e como presidente o bispo emérito de Botucatu, SP, 
Dom Antonio Maria Mucciolo, também fundador da emissora. O INBRAC tem outros bispos que são 
membros do seu Conselho Superior, como o bispo da Diocese de Santo Amaro, SP, Dom Fernando 
Antônio Figueiredo e o arcebispo do Rio de Janeiro, RJ, Dom Orani João Tempesta e que, também, até 
recentemente, era o presidente da Comissão Episcopal responsável pelo Setor de Comunicação Social 
da CNBB. Recentemente entrou para o Conselho Superior, como convidado, Dom Odilo Pedro Scherer, 
cardeal arcebispo de São Paulo desde 29 de abril de 2007 e atual presidente do Regional Sul 1 da CNBB 
no Estado de São Paulo desde junho de 2011. Dom Odilo exerceu o cargo de secretário geral da CNBB no 
período de 2003 a 2007, na ocasião em que era bispo auxiliar de São Paulo, responsável pela região 
episcopal Santana, na zona norte da capital paulista. 
6
 Utilizo nesta abordagem semiótica das televisões católicas os instrumentais analíticos do importante 

teólogo jesuíta João Batista Libanio, no seu livro “Cenários da Igreja”, 1999, Loyola. 
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místicos e pentecostais. As vocações que aí surgem são animadas pelos movimentos de 

espiritualidade. No seu meio também emergem grupos autoritários e fundamentalistas. 

As questões éticas são apresentadas com ênfase numa moral subjetiva, centrada no 

indivíduo. O direito eclesial desse modelo legitima as associações de leigos e de 

movimentos de espiritualidade. No campo da exegese, a Bíblia é usada como fetiche e 

resgata-se o seu caráter iniciático e mistagógico. Na relação com o sistema, prima-se 

pela fuga e despreocupação com os problemas do mundo. Suas práticas com os pobres 

são caracterizadas através de obras de caridade assistenciais sem engajamento nas 

transformações sociais. Sua presença na mídia processa-se através de investimento 

determinado em climas espirituais com líderes contagiantes carismáticos que utilizam 

de pedagogia emocional, como o caso dos chamados “padres cantores”, com suas 

canções de fortes apelos sentimentais, que seduzem e envolvem. 

Os líderes carismáticos do pentecostalismo simplificam ao máximo a 

mensagem evangélica adaptando-a ao ambiente midiático. As liturgias são festivas, 

predominantemente emocionais, carismáticas. As celebrações são mais demoradas e 

realizadas em ambientes espaçosos ou abertos. No ambiente midiático reinam a 

concorrência e o marketing católico. A teologia oficial do pentecostalismo católico é 

voltada para vivências emocionais, milagres, curas, batismo no Espírito Santo. No 

mercado religioso, predomina a literatura carismática, pentecostal, com ênfase em 

orações de poder que combatem o demônio e curam de doenças graves, além de cantos 

de louvor, terços bizantinos, livros de autoajuda de autoria de padres cantores famosos, 

projetados ao patamar de estrelas de televisão, transformados em verdadeiras 

celebridades. A catequese desloca-se das leituras e aprofundamentos para a catequese 

através de imagens (vídeo, TV, filmes) com ênfase emocional, vivencial. Multiplicam-

se as casas de encontros, de oração, de espiritualidade. Os movimentos de leigos 

priorizam a espiritualidade em detrimento do engajamento social.  

Neste cenário televisivo, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) não têm 

espaço, são desvalorizadas e marginalizadas. O ecumenismo e o diálogo inter-religioso 

encontram barreiras e finalizam desprezados. Estes temas, sobretudo, estão totalmente 

ausentes de seus conteúdos televisivos e grades de programações. Entre os movimentos, 

a renovação carismática católica predomina e tem mais visibilidade, inclusive midiática. 

Os protagonistas neste modelo buscarão envolver toda a Igreja no clima pentecostal. 

Dá-se visibilidade à hierarquia com o uso do “clegyrmen”. Bispos, padres e seminários 
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assumem características desses movimentos de espiritualidade forte. A vida religiosa dá 

prioridade à espiritualidade, à contemplação. A posição diante da pós-modernidade é de 

fechamento e de crítica conservadora voraz. Nas práticas religiosas, a religião emerge 

como solução de todos os problemas, desde os pessoais até os sociais, com 

predominância da subjetividade, da emoção, tendo como consequência a privatização da 

religião, elevada à categoria de fórum íntimo, anulando os ideais comunitários. O clima 

religioso dominará este modelo com adesões parciais e crescimento do trânsito 

religioso. A experiência de Deus, de Cristo, de espiritualidade é a palavra mágica. A 

conversão interior é suficiente. A conversão social é ignorada. Este cenário do 

pentecostalismo católico é favorável ao retorno de católicos afastados (LIBANIO, 1999, 

p. 49-67) e caracteriza-se como um ambiente pouco crítico e despolitizado. 

O catolicismo pentecostal pode ser classificado como um Catolicismo 

Internalizado. Catolicismo internalizado é um conceito da sociologia da religião e se 

refere ao modo pelo qual o fiel participa da vida religiosa. Ele proporciona “ao 

indivíduo percepção explícita e consciente dos valores religiosos. Pode 

consequentemente ocorrer coerência racional – em termos de meios e fins – entre esses 

valores e a conduta do indivíduo” (CAMARGO, 1973, p. 49). Assim, o católico 

pentecostal, internalizado, adota de modo consciente e deliberado os valores, normas e 

práticas da sua religião (CAMARGO, 1973, p. 77), sobretudo, em seus aspectos 

pentecostais.
28

 É diferente do Catolicismo Tradicional, pois este não implica em opção 

consciente dos fiéis. 

Abaixo vê-se o quadro de datas do surgimento das televisões religiosas: 

 

TV CANÇÃO NOVA: 8 de dezembro de 1989 

TV RECORD: 1991 

TV REDE VIDA: 1º de maio de 1995 

TV HORIZONTE: 13 de agosto de 1998 

TV SÉCULO 21: 11 de junho de 1999 

TV NAZARÉ: 11 de maio de 2002 

TV APARECIDA: 8 de setembro de 2005 

                                                             
7
 O catolicismo não se reduz ao pentecostalismo, pois este é apenas uma das tipologias daquele, como 

constatamos neste estudo sobre as televisões católicas. 
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Utilizo a noção de “campo” de Bourdieu (1996, p. 261-262). O conceito de 

campo entendido como espaço social específico, aqui no caso, espaço religioso, espaço 

abstrato onde interagem diversas forças concorrentes e, em disputa interna no jogo pela 

conquista da hegemonia. Para Bourdieu o campo religioso é, a um só tempo, campo de 

forças, campo de jogo e campo de batalha. Essa noção serve de instrumental para 

análise das forças dominantes e das práticas específicas dentro de determinado campo. 

Podemos falar, assim, do campo da religião, como um subsistema social, relativamente 

autônomo, possuindo regras próprias e funções bem determinadas além das suas 

referências transcendentais. 

5.2. O ambiente midiático do catolicismo tradi-institucional na Televisão. 

 

Figura 7 – Nesse banner, aparecem os principais fundadores da Rede Vida: Jornalista João Monteiro 
de Barros Filho, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida (falecido em 2006) e Dom Antônio Maria 
Mucciolo e o logotipo da emissora. Foto do site da Rede Vida disponível em 
http://www.redevida.com.br/somos.asp Acesso em 09 nov. 2011. 

 

5.2.1. A TV que acredita em milagre. A Rede Vida de Televisão 

A Rede Vida de Televisão foi fundada em 1º de maio de 1995, por um grupo 

independente, liderado por João Monteiro de Barros Filho e mantida pelo Instituto 

Brasileiro de Comunicação Cristã (INBRAC), cobrindo aproximadamente 100% do 

território nacional e com 325 retransmissoras, apresentando-se como o “Canal da 

Família” e também como “O Canal da Boa Notícia”, ou ainda, “Uma TV para fazer o 

bem” e que, na atualidade, detém grande apoio da CNBB (Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil). Este apoio é visível nas repetidoras do sinal da Rede Vida instaladas 

nas inúmeras dioceses espalhadas pelo país, e cada vez mais em expansão.
29

 Só em 

canal aberto abrange as 27 capitais de Estados e as 443 principais cidades brasileiras e 

                                                             
29 Isto não significa que haja unanimidade entre os bispos do Brasil (num episcopado tão heterogêneo) 
em relação à grade de programação da emissora e nem aos rumos que a Rede Vida tomou, comandada 
pelos membros do INBRAC. 

http://www.redevida.com.br/somos.asp
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sua cobertura atinge 1.500 municípios. Foi assim que surgiu a pupila eletrônica da 

Igreja Católica: 

“Em 1989, o empresário católico João Monteiro de Barros Filho, que 

comanda o Grupo Independente de São José do Rio Preto, em São Paulo, 

recebeu do governo José Sarney a concessão da TV Independente, canal 11. 

Em 1991, através do arcebispo de Botucatu, em São Paulo, dom Antônio 

Mucciolo, o canal foi oferecido à Igreja Católica. Após várias reuniões ficou 

acertado que o canal seria apoiado pelos bispos, mas não pertenceria à 

CNBB. No dia 19 de dezembro de 1992, com a fundação do Instituto 

Brasileiro de Comunicação Social (INBRAC), foi selada definitivamente a 

entrada da Igreja Católica na corrida pela mídia televisiva. A eleição de dom 

Mucciolo para presidente do INBRAC colocou o canal à disposição da 

CNBB. Entre os objetivos do INBRAC, está difundir a mensagem cristã, 

buscando, principalmente, o respeito aos valores éticos e sociais da família. O 

INBRAC define-se também como ‘um organismo autônomo em relação aos 

demais organismos eclesiais de comunicação’ (CNBB, Comunicado mensal, 

n. 467, p. 2047). Nascia nesse momento a RVT – Rede Vida de Televisão -, 

que só entraria no ar três anos mais tarde. (...) As transmissões da Rede Vida 

começaram no dia 29 de junho de 1995” (DIAS, 2001, p. 44). 

 

Recorda-se que as dioceses são lideradas por bispos, membros da CNBB, além 

da predominante presença de bispos e cardeais com horários fixos na grade de 

programação da emissora. Um exemplo muito eloquente é o JCTV, exibido de segunda 

à sexta-feira das 18h30 às 19h00 poderia muito bem ser chamado de Jornal dos Bispos, 

pelo papel de protagonistas reconhecidos aos mesmos na apresentação das agendas 

eclesiais das dioceses e arquidioceses. Fala-se muito do que os bispos fazem ou estão 

fazendo
30

 e mais uma vez se constata no conteúdo do jornal a ausência do protagonismo 

dos leigos, consequência da ausência dos mesmos neste noticioso eletrônico. Assim, o 

JCTV passa uma falsa impressão de que a Igreja seja composta apenas pela sua 

hierarquia, apresentando à sociedade brasileira a falsa ideia de que a Igreja seja apenas a 

instituição, por enfatizar o seu aspecto institucional, necessário, mas ao tempo perigoso, 

pelo fato que a instituição não existe só para si e nem deve focar-se em si mesma, mas 

colocar-se a serviço do mundo. Um cristianismo só hierárquico, só institucional é um 

perigo para a Igreja Católica. Este incidente corre o risco de transforma-se em acidente. 

O ideal é a RVT recuperar em sua grade de programação o arquétipo cristão como um 

todo que é muito mais enriquecedor e não apenas dar ênfase ao aspecto institucional. Na 

                                                             
30 O JCTV apresenta em seu noticiário nacional muitas atividades eclesiais localizadas, em nível micro, 
que não são de interesse nacional. Por exemplo, a agenda de crisma de um bispo na sua diocese, ou 
uma visita pastoral que o mesmo fará em comunidades de sua jurisdição, que relevância tem esta 
agenda para todo o Brasil? A impressão que fica é que parece faltarem critérios de seleção do que deve 
ser noticiado como agenda da instituição que se torne interessante tanto para a Igreja quanto para a 
sociedade. 
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sociedade da visibilidade mediática, o que não é visto é como se não existisse, ou, 

apareça ou pereça! 

Sua sede geradora fica em São José do Rio Preto, SP. Essa TV veicula uma 

grade de programação com forte teor de catolicismo tradicional e institucional, eivada, 

também, de catolicismo pentecostal. 

Em seus primórdios, a RVT, comandada pelo INBRAC, nas mãos das famílias 

Monteiro e Mucciolo contava com a promessa de financiamento através de instituições 

norte americanas e o Setor de Comunicações da CNBB constituído por bispos e 

assessores leigos do campo da comunicação, dispôs-se a colaborar, projetando uma 

grade de programação, proposta que foi bem acolhida no início pelo jornalista João 

Monteiro. Ismar de Oliveira Soares
31

 participava à época do Setor de Comunicação da 

CNBB. Este setor convidou produtores que tinham experiências educativas nas 

televisões comerciais para que colaborassem, fazendo propostas de programas. Em 1999 

a emissora católica cobria em torno de oitocentas cidades no território nacional e 

gastava 200 mil dólares no pagamento de aluguel de dois canais satélites. O Setor de 

Comunicação da CNBB se preocupou no início da RVT, apreciando critérios 

orientadores na sua grade de programação: 

“Diante da iminente implantação da Rede Vida, formou-se uma equipe de 

profissionais católicos ligados à comunicação que montariam uma proposta 

alternativa de televisão. Entregue a uma equipe da qual Ismar de Oliveira 

Soares fazia parte, a grade de programação proposta esteve no ar por pouco 

tempo, devido a divergências de concepção e dificuldades econômicas de 

manter a proposta original. Segundo Ismar de Oliveira Soares, (...) ao redor 

de trinta pequenas e algumas médias produtoras se prontificou a elaborar 

proposta de programas, a partir dos seguintes coeficientes: resgate da cultura 

nacional; alinhamento ao universo imaginário da população brasileira; 

respeito à visão ética do povo que é conservadora; a programação religiosa 

levaria em consideração o sucesso que a TV Cultura estaria tendo com o 

‘Castelo Rá-Tim-Bum’, programa infantil educativo altamente adequado à 

visão de moralidade da população brasileira, que conseguia educar a partir da 

nova linguagem” (DIAS, 2001, p. 45-46). 

 

A proposta era montar uma programação próxima a da TV Cultura, sob a 

orientação do Setor de Comunicações da CNBB, unindo forças com as produtoras 

católicas ativas naquela ocasião, entre elas, Salesianos, Paulinos, Verbo Filmes, Carmo 

                                                             
31 Jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero em 1970. Mestre (1980) e Doutor em Ciências da 
Comunicação pela Universidade de São Paulo (1986) e atualmente professor titular da mesma 
universidade, coordenando o NCE – Núcleo de Comunicação e Educação da ECA/USP e a implementação 
da Licenciatura em Educomunicação na Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele foi presidente da 
União Cristã Brasileira de Comunicação social - UCBC por três mandatos e foi membro da Equipe de 
Reflexão do Setor de Comunicação da CNBB por 18 anos. 
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Vídeo e outros. Havia perspectiva para dezesseis a dezoito horas de programação diária 

e algumas destas produtoras citadas chegaram a propor programas-piloto. Segundo 

Ismar Soares, era desejo de Dom Luciano Mendes de Almeida, desejo esse expresso em 

uma entrevista dada por ele, que a RVT não invadisse os lares, impondo a fé católica, 

mas que ela promovesse um grande diálogo com a sociedade e pudesse atrair um grande 

público para dialogar com a Igreja. Foi essa perspectiva do diálogo que esteve nas 

propostas iniciais da programação da emissora.  

Mas essa proposta foi atropelada pelo Sebrae que apresentou outra proposta: a 

de entregar o controle da programação a Ricardo de Carvalho, produtor de programas 

comerciais e políticos, a serviço de Afif Domingues, a um custo de 3 milhões de dólares 

por mês. O empresário João Monteiro não teve dúvidas, diante da necessidade de 

colocar a RVT no ar, optou pelo acordo com Afif Domingues e nomeou como diretor de 

programação Ricardo de Carvalho. O novo diretor excluiu a possibilidade de um 

conselho de programação, justificando que uma boa televisão era aquela que tinha um 

bom comandante. Mas o Sebrae não cumpriu sua parte no acordo e Ricardo de Carvalho 

ficou apenas seis meses na emissora.  

Mas os contratempos não pararam por ai. Quando Dom Ivo Lorscheiter, à 

época, bispo de Santa Maria, RS e bispo responsável pelo Setor de Comunicação da 

CNBB, em nome da Equipe de Reflexão da entidade solicitou mais apoio de João 

Monteiro da RVT para o trabalho de Ismar Soares, na montagem da grade de 

programação. Pois, a partir de 1995, o Setor de Comunicação da CNBB tentava garantir 

sua presença e influência na Rede Vida, sobretudo na sua programação. Resultado dessa 

tentativa do bispo de influir na direção da RVT: Ismar foi afastado da equipe e o dono e 

iniciador da RVT, João Monteiro assumiu a frente pela grade de programação dizendo 

que a responsabilidade por ela era sua. 

O que aconteceu ai foi um conflito, um embate entre duas propostas 

comunicacionais. O Setor de Comunicação da CNBB desejava uma proposta de 

comunicação de natureza cultural e administrativa, nos moldes da TV Cultura de São 

Paulo, que a havia testado e vinha dando certo. Já o grupo representado por João 

Monteiro defendia uma proposta moralista, alegando ser obrigação de a Igreja apossar-

se dos meios de comunicação para direcionar sua produção e afirmar sua doutrina 

católica e seus pressupostos morais.  
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Ismar de Oliveira defendia a proposta para a Rede Vida de uma programação 

que dialogasse com a sociedade. Esse também era o seu objetivo à frente da União 

Cristã Brasileira de Comunicação Social – UCBC, como seu presidente: 

“Na verdade, esta é a tese que sempre defendeu: as Igrejas precisam dialogar 

com a sociedade e o conseguirão somente quando souberem sair de seu 

próprio universo e promoverem um discurso aberto e inteligível com os 

vários setores que compõem o universo mais aberto das relações sociais. 

Cita, para ilustrar seu pensamento, dois exemplos extremos: a comunicação 

realizada pela Pastoral da Criança, da CNBB, centrada em temas de interesse 

de toda a sociedade e a comunicação mais intimista e voltada para um certo 

catolicismo internalizado, promovida pela Rede Vida de Televisão” 

(GOTTLIEB, 2002. In: PCLA. v. 3, nº. 3, abril/ maio/ junho 2002. 

Disponível em: 

http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista11/perfis%2011-1.htm 

Acesso em 14 mar. 2012). 

 

Ismar desejava exercitar uma proposta de comunicação que fizesse a Rede 

Vida dialogar com a sociedade brasileira, através de sua programação. Para tal, a 

emissora precisava ser voltar mais para assuntos que fossem de interesse de toda a 

sociedade e não apenas ficar restrita ao seu catolicismo internalizado. Pretendia-se uma 

televisão que pudesse ser assistida sem susto pelas famílias e profundamente 

comprometida com a cultura nacional. Mas, para Ismar o principal objetivo de João 

Monteiro não era o diálogo com a sociedade, mas a propagação de uma visão de mundo. 

Para ele ficou claro quem manda na Rede Vida: as famílias Monteiro e Mucciolo e que 

se juntaram a Dom Fernando Antônio Figueiredo (bispo da diocese de Santo Amaro, 

SP). Através do Inbrac eles detêm o controle absoluto da programação da emissora, por 

terem um ponto de vista sobre a televisão e insistirem de forma determinada nessa 

perspectiva.  

Derrotada a proposta mais aberta e cultural e de diálogo com a sociedade do 

professor Ismar, vingou a de uma televisão ortodoxa, que seria porta-voz oficial da 

doutrina católica, voltada para o seu público interno, ficando garantido o espaço de 

expressão aos membros da hierarquia, padres, bispos e às formas tradicionais de culto. 

A atual grade de programação espelha essas opções históricas. 

“O projeto que a Rede Vida desenvolve não conta com o apoio definitivo e 

unânime da direção da Igreja Católica. Apesar de os bispos colocarem torres 

e antenas em suas dioceses, eles não declaram adesão absoluta aos principais 

aliados da Rede Vida, que são os grupos carismáticos” (DIAS, 2001, p. 49). 

  

De qualquer forma, a CNBB já definiu e marcou seu posicionamento sobre a 

orientação que ela dá no campo da comunicação televisiva. Seu compromisso em gerir e 

direcionar os rumos das televisões de inspiração católica, de um modo especial, da Rede 

http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista11/perfis%2011-1.htm
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Vida de Televisão, foi claramente afirmado no documento nº. 59, pronunciamento 

oficial da instituição denominado “Igreja e Comunicação Rumo ao Novo Milênio: 

Conclusões e Compromissos” que foi o tema da 35ª assembleia anual da Conferência, 

realizada em Itaici, Indaiatuba, SP de 09 a 18 de abril de 1987. Na apresentação deste 

documento os bispos lembram os apelos do Papa João Paulo II na sua Encíclica 

Redemptoris Missio, sobre a atividade missionária da Igreja, na qual o pontífice chama 

o campo da comunicação de “primeiro areópago dos tempos modernos” no número 37 

da referida encíclica, areópago a “ser evangelizado e a servir de meio de 

evangelização”. Ainda na apresentação referida, os bispos também já dão o seu recado 

sobre o tipo de comunicação que desejam na Igreja Católica, uma comunicação 

verdadeira “que deve ser ‘dialógica’, isto é, um processo de duas vias – um ‘ir’ e um 

‘vir’”, destacando que, nesse processo da comunicação dialógica se encontra um dos 

núcleos básicos da teoria cristã da comunicação (Cf. CNBB, Doc. 59, 1997. p. 5-6). 

Pela sua importância, em termos de clareza de orientação , não apenas para a Rede Vida 

(que é explicitamente citada no documento, revelando assim estar atrelada à CNBB), 

mas também para as demais Tevês de orientação católica, destaco na íntegra os números 

que se referem propriamente à comunicação na televisão e que se tornarão referência ao 

longo deste trabalho: 

“Implementar uma política de aproximação ao mundo da televisão, 

introduzindo nos planos estratégicos das Dioceses e/ou das instituições de 

ensino vinculadas à Igreja, a obtenção de concessões de canais em UHF – 

Educativas, ainda em disponibilidade em todo o território nacional. Caberá ao 

Setor de Comunicação Social da CNBB oferecer a assessoria necessária para 

os estudos de viabilidade de canais disponíveis. 

Desenvolver um trabalho de cooperação entre as TVs Educativas sob 

orientação das dioceses e/ou instituições vinculadas à Igreja visando o 

fortalecimento das diversas experiências. Incentivar os colégios e 

universidades vinculados à Igreja a aproximar-se das experiências de TVs 

Educativas, de forma a promover uma cooperação entre o sistema de 

educação e o sistema de meios eletrônicos. 

Apoiar a inciativa de implantação e consolidação dos canais de televisão de 

âmbito regional e nacional, especialmente da Rede Vida de Televisão, 

oferecendo orientação e sugestões para sua programação, assim como suporte 

ao seu desenvolvimento e penetração junto à população. 

Sugerir a ampliação do leque da grade de programação da Rede Vida de 

Televisão e a dilatação de sua repercussão junto à grande audiência, 

procurando alcançar não somente os fiéis que já frequentam os espaços 

eclesiais, mas também as populações afastadas da Igreja. 

Recomendar à CNBB o estudo, com o INBRAC, da criação de um Conselho 

Geral de Programação, formado por uma equipe de especialistas, nomeada 

pela Presidência e CEP – para o desenvolvimento de uma política específica 

da grade de programação para a Rede Vida de Televisão, que espelhe, de 

forma pluralista, as várias tendências legítimas presentes na comunidade 

eclesial e na sociedade” (CNBB, Doc. 59, n. 97-101, p. 27-28). 
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Desse documento, nos números que se referem à comunicação na televisão, 

destaco alguns pontos importantíssimos. (1) Que as Dioceses e instituições ligadas à 

Igreja assumam em seus planos estratégicos a obtenção de concessões de canais de TVs 

Educativas em UHF, buscando assessoria do Setor de Comunicação Social. A realidade 

atual já apresenta diversas TVs de orientação católica, surgidas de iniciativas 

particulares de instituições ligadas à Igreja. Fica a pergunta se as mesmas já tem 

assessoria do Setor de Comunicação da CNBB? (2) O apoio que deve ser dado à 

iniciativa de implantação e consolidação dos canais de televisão, sobretudo, nos âmbitos 

regional e nacional, e em destaque à Rede Vida. Este apoio dever ser expresso com 

orientações e sugestões para sua grade de programação, visando uma penetração maior 

desta na realidade da população brasileira; (3) Que o leque da programação da Rede 

vida seja ampliado de modo que esta impacte a grande audiência, com o objetivo de 

atingir também os católicos afastados e não apenas os católicos praticantes; aqui 

também levanto as perguntas, se a atual grade de programação da Rede Vida está 

voltada para todos os católicos, tanto os praticantes quanto para os não praticantes, que 

são a sua maioria e, também, se a mesma consegue promover um diálogo com a 

sociedade brasileira, de caráter plural e democrático? A impressão que fica é que ela 

está mais preocupada em reforçar a própria instituição numa linha tradicional e 

moralista (4) e, por último, a criação de um Conselho Geral de Programação, formada 

por especialistas nomeadas pelos dirigentes máximos da CNBB com o objetivo de 

definir políticas específicas da grade de programação para a Rede vida. É desejo e 

orientação da CNBB que a grade de programação da Rede Vida expresse o pluralismo e 

as várias tendências legítimas presentes tanto na Igreja quanto na sociedade. Nesse 

último ponto, a Rede Vida é citada explicitamente duas vezes e o órgão que a tutela, o 

INBRAC é mencionado explicitamente uma vez. Olhando a atual constituição do 

INBRAC, o órgão máximo da Rede Vida, não é isto que constatamos. Conclusão: os 

atuais dirigentes da Rede Vida, através do INBRAC, estão tendo mais força na 

definição dos rumos da emissora religiosa, do que os mandatários da CNBB. Os 

embates internos então continuam. 

Apresenta-se em seguida, um novo modelo de catolicismo que emergiu nas 

televisões católicas e que denomina-se de “tradi-institucional”, a partir da junção de 

duas palavras: a palavra tradição e a palavra instituição. A Igreja Católica levou a sua 

imagem para a televisão através de dois de seus componentes, que nessa análise, 
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considera-se determinante: a religiosidade popular tradicional e a teologia institucional 

(com todas as reformas que a instituição já viveu até o momento presente), justamente 

dois modelos eclesiais, que no passado viveram sérios conflitos, como vimos na 

abordagem antecedente. Neste modelo tradi-institucional, é a instituição que se 

apresenta tutelando o catolicismo popular e tradicional, feito à sua imagem e 

semelhança, agora na TV. 

O marco principal desse ambiente de catolicismo televisual é a Igreja enquanto 

instituição, a Igreja enquanto sociedade perfeita, que busca direcionar o seu rebanho, 

inclusive as práticas de piedade popular. Ao mesmo tempo em que resgata esse 

catolicismo popular, a instituição dita o formato em que o mesmo é aceito e deve ser 

ritualizado a partir da tradição católica. Como exemplo do catolicismo popular ou 

catolicismo tradicional, vemos em suas TVs a reza do terço, procissões nas festas de 

padroeiros, nas festas de Nossa Senhora, o culto aos santos, e, em algumas missas 

televisionadas, as intenções pelas almas dos mortos, cujos nomes ficam passando no 

vídeo, assim como o Culto ao Sagrado Coração de Jesus nas primeiras sextas-feiras do 

mês. No Catolicismo Tradicional 

(...) o comportamento social e religioso fundamenta-se nos costumes e é 

legitimado pela tradição; observa-se pouca consciência quanto à natureza 

específica dos valores religiosos que inspiram normas e papéis sociais. Nota-

se, ainda, a ausência de explicação racional, em termos de meios e fins, para 

a conduta religiosa (CAMARGO, 1973, p. 49). 

 

 Tudo isso conduzido e animado por padres, bispos ou leigos
32

 de catolicismo 

internalizado. Esse modelo tradi-institucional pode também ser classificado numa das 

funções do catolicismo internalizado, a função tradicionalista. Segundo Camargo,
33

 a 

                                                             
8 Constata-se uma fraca participação dos leigos de um modo geral nas televisões católicas, com exceção 
das televisões carismáticas (TV Canção Nova e da TV Século 21). Na Rede Vida e na TV Aparecida há uma 
inflação de padres e bispos em suas grades de programações, deixando explícita a força da instituição. 
Os poucos leigos que aparecem na grade de programação ou são jornalistas e apresentadores de 
programas e quando surgem, estão sempre subordinados à hierarquia. Os leigos em geral não aparecem 
como protagonistas da ação evangelizadora da Igreja Católica, tal como propõem os seus documentos 
oficiais. Eu até ousaria chamar a Rede Vida de “A TV dos Bispos”, sobretudo porque, na realidade, é ela 
quem melhor representa a presença institucional católica no ambiente midiático televisivo da sociedade 
brasileira. Já os leigos que participam ativamente nos programas das televisões Canção Nova e Século 21 
seguem em geral a linha pentecostal destas emissoras e dos seus dirigentes, que está direcionada para 
um modelo de Igreja mais voltada para si mesma,  intimista, moralista e subjetivista. A Igreja Católica 
revela deste modo nas televisões católicas que a realidade dos leigos no Brasil está muito aquém do 
desejo dos seus documentos eclesiais. São leigos que, com suas ações evangelizadoras, não produzem 
impactos transformadores na sociedade brasileira nos aspectos sociais e políticos. 
9
 Camargo apresenta também duas outras funções do catolicismo internalizado. A função 

modernizadora que busca um reavivamento católico, propondo novos padrões de comportamento, 
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função tradicionalista objetiva valorizar a religião e a sociedade, só que de uma forma 

saudosista, ou seja, a religião e a sociedade do passado, as quais foram idealizadas como 

perfeitas. Assim, a função tradicionalista enfatiza o retorno às modalidades tradicionais, 

“isentas da corrupção do presente” (1973, p. 83). 

Nesse modelo tradi-institucional, a instituição está no centro através do Papa, 

da Cúria Romana, das dioceses, dos bispos, dos padres e das paróquias. A visibilidade 

da instituição dá-se através da sua presença na mídia e aí os cristãos de presença são 

convocados para dar visibilidade da sua fé de modo público. As liturgias ficam 

circunscritas à instituição e se caracterizam por serem rápidas, ritualizadas e repletas de 

rubricas. A teologia que fundamenta esse ambiente midiático tradi-institucional é a 

teologia do magistério oficial, buscando tanto a unidade doutrinal quanto a institucional. 

A catequese é uniforme com a adoção do catecismo único. Na espiritualidade a ênfase é 

dada à espiritualidade eclesiástica. Os movimentos de leigos expandem-se com forte 

espiritualidade de caráter internacional, moralista e sacramental. A hierarquia é 

obediente à instituição, pois são bispos e sacerdotes do bastão, do poder sacral, de 

batinas prateadas e sapatos engraxados. O clero é do altar, dos sacramentos, da 

organização paroquial, da burocratização, padres e bispos distantes do povo. Os 

seminários são da instituição total e as vocações apresentam-se como busca do “status 

clerical”. A vida religiosa é centrada nas obras tradicionais da congregação. A posição 

diante da modernidade é contracultural. Através de práticas religiosas dá-se o retorno 

dos católicos afastados. Nas questões éticas predominam os ensinamentos da encíclica 

“Veritatis splendor”.
34

 No direito, ganha relevância o Direito Canônico, a Lei, as 

normas, os ritos e as rubricas. A exegese bíblica segue a linha da Tradição e do 

Magistério. Neste cenário, as CEBs são tratadas em estado de minoridade jurídica. As 

práticas do ecumenismo e do diálogo inter-religioso são enfraquecidas, embora elas 

sejam bandeiras da instituição. A convivência com o sistema é pacífica, sem críticas 

proféticas contundentes e a instituição, na relação com o mesmo, defende os seus 

interesses corporativistas. As práticas em relação aos pobres acontecem através de obras 

de assistência. Também nesse modelo de catolicismo mais uma vez a religião é relegada 

                                                                                                                                                                                   
dando ênfase a uma vida moderna; e a função contestatória, quando o catolicismo exerce influências 
nas transformações sociais a partir da sua ética cristã. As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e o 
Movimento de Educação de Base (MEB) e na atualidade as Pastorais Sociais da CNBB são exemplos da 
função contestatória do catolicismo, entre outros. 
10

 “O Esplendor da Verdade”, encíclica do Papa João Paulo II de 06 de agosto de 1993 sobre questões 
fundamentais do ensinamento moral da Igreja. 
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à esfera privada. Dentro desse contexto eclesial, a reação é a do êxodo de seus membros 

mais críticos e de mentalidade pós-moderna (LIBANIO, 1999, p. 14-47). 

 

Figura 8 - Logotipo da TV Aparecida 

5.2.2. A TV Aparecida – a TV de Nossa Senhora 

A TV Aparecida, já conhecida como “A TV de Nossa Senhora”, com sua sede 

em Aparecida, SP, criada em 8 de setembro de 2005 através do empenho dos padres 

redentoristas que cuidam do Santuário de Aparecida e do arcebispo local, assim como 

também com o apoio da CNBB. Esta TV é sintonizada no canal 59 UHF em sinal 

analógico e digital e, como está em fase de expansão, fez aliança com a Rede Vida de 

Televisão para algumas de suas transmissões, pegando carona nos caminhos abertos por 

esta. É a TV Católica mais recente com uma grade de programação equilibrada e com 

grande sintonia nas orientações e projetos da CNBB. Tem um perfil “mariano”, por 

levar o culto de Nossa Senhora Aparecida a todo o Brasil, assim como também para 

outros países através da Internet. 

 

Figura 9 - Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida à direita com a Passarela da Fé e à esquerda 
abaixo se pode ver as instalações da TV Aparecida com os Estúdios e o Auditório onde são gravados 
alguns programas, em Aparecida, SP. Foto de Marlson Assis. 22/07/2010. 
 

Os esforços para a implantação da uma TV de Nossa Senhora Aparecida 

iniciaram no ano de 2000 quando a direção da Fundação Nossa Senhora Aparecida, (na 

ocasião, integrada pelos seguintes membros: Dom Aloísio Cardeal 
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Lorscheider,
35

Arcebispo de Aparecida, Pe. César Moreira, Pe. Carlos da Silva, Pe. João 

Batista de Almeida e Pe. Jalmir Herédia), decide ir atrás de um canal que estava 

disponível para a cidade no Plano Básico de Radiofusão. Até que em 05 de maio de 

2001, Pimenta da Veiga que era o Ministro das Comunicações, assina a portaria que dá 

a concessão do canal 59-E UHF à Fundação Nossa Senhora Aparecida. Fernando 

Henrique Cardoso que era o presidente publica a assinatura da concessão no diário 

Oficial da União. A partir daí, as negociações e assinaturas de contratos se dão entre a 

fundação Nossa Senhora Aparecida e o Ministério das Comunicações. 

Em 19 de dezembro de 2002, aprovados o plano básico e o local da instalação e 

publicados no Diário Oficial da União, são iniciadas as obras para adequação do prédio 

da Rádio Aparecida para a instalação da geradora da TV Aparecida. Em 07 de setembro 

de 2004 a TV Aparecida faz a sua primeira transmissão, por ocasião da comemoração 

do Centenário da Coroação da Imagem de Nossa Senhora Aparecida. As transmissões 

iniciais precisaram do apoio da Rede Vida de Televisão, geradora das imagens. Cerca 

de 300 mil pessoas da região do Vale do Paraíba puderam ver os primeiros sinais da TV 

de Nossa Senhora através do canal de TV 59-E UHF. Em continuidade às primeiras 

transmissões em 02 de abril de 2005 a TV Aparecida transmitiu para a região as 

celebrações das exéquias do Papa João Paulo II. No dia 01 de setembro de 2005 a TV 

Aparecida, com o apoio e parceria da Rede Vida de Televisão, transmite suas imagens 

para todo o Brasil, através de antenas parabólicas. A região do Vale do Paraíba, próxima  

à sede, sobretudo, a região de Taubaté a Lorena, pode sintonizá-la através do canal 59-E 

UHF. 

                                                             
35 Dom Aloísio foi bispo da Diocese de Santo Ângelo (1962 a 1973), Arcebispo de Fortaleza (1973 a 1995) 
e depois de Aparecida (1995 a 2004). Foi “padre Conciliar” e participou de todas as sessões do Concílio 
Vaticano II (1962-1965). Foi eleito para o quadro dos dirigentes da CNBB, a partir de 1968, como 
Secretário Geral, e depois como Presidente da CNBB, por dois mandatos consecutivas de 1971 a 1975 e 
1975 a 1978. Em 1972 foi eleito primeiro Vice-Presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano 
CELAM e reeleito em 1975. Em 1976, assumiu a presidência do CELAM. Em 28 de janeiro de 2004, 
recebeu a notícia da aceitação de sua renúncia pelo Papa João Paulo II e em 25 de março do mesmo ano 
entregou a arquidiocese para Dom Raymundo Damasceno Assis e tornou-se, arcebispo emérito de 
Aparecida. Em seguida, voltou para o Convento dos Franciscanos, em Porto Alegre, onde viveu os seus 
últimos dias. Faleceu com 83 anos no dia 23 de dezembro de 2007 em Porto Alegre, onde estava 
internado. 
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Figura 10 - Gravação do Programa "Terra da Padroeira" no auditório da TV Aparecida, SP. 
Apresentador do programa Kleber Oliveira e uma cantora sertaneja. Aparecida, SP. O programa é 
exibido aos domingos das 09h00 às 12h00 e  tem reprise aos sábados e domingos às 19h00 e nas 
madrugadas das segundas-feiras às 02h30. Foto de Marlson Assis. 23/07/2010. 
 

 

Figura 11 - Cerimônia de Inauguração da TV Aparecida em Aparecida, SP, com a presença de dois 
cardeais: Dom Raymundo Damasceno Assis, cardeal arcebispo de Aparecida e atual presidente da 
CNBB (na inauguração ele ainda não era cardeal) e de Dom Eugênio de Araújo Sales, cardeal arcebispo 
emérito da Arquidiocese do Rio de Janeiro e seu atual diretor Pe. César Moreira. Foto do site da TV 
Aparecida disponível em http://www.a12.com/tv/institucional/default.asp Acesso em 16 nov. 2011. 
 

http://www.a12.com/tv/institucional/default.asp
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Em seus primórdios, a grade de programação durava apenas 3 horas, 

exatamente das 09h00 às 12h00, com a seguinte programação: a “Santa Missa” e os 

programas: “Bem Vindo Romeiro”, “TVendo e Aprendendo”, “Senhor da Vida”, 

“Consagração à Nossa Senhora” e “Jornalismo”. Finalmente, em 08 de setembro de 

2005 acontece a inauguração oficial da TV Aparecida, canal 59-E UHF, tendo como sua 

primeira diretoria os seguintes membros, todos eles padres: Pe. César Moreira como 

Diretor Geral, Pe. Evaldo César como Diretor de produção, Pe. Josafá Moraes, como 

Diretor de Programação, Pe. Rudolf Croon como Diretor Técnico e Pe. Luiz Cláudio A. 

de Macedo como seu Diretor Administrativo.  

 

Figura 12 - Instalações da Rádio e da TV Aparecida, em Aparecida, SP. 27/07/2010.  
Foto de Marlson Assis. 
 

A partir de 11 de setembro de 2005 a TV Aparecida passa a ser a geradora 

oficial da missa tradicional das 08h00 que a TV Cultura de São Paulo transmite aos 

domingos na sua grade de programação, e que, antes, era a sua geradora. A TV 

Aparecida também passa a ter o controle na geração das imagens da Missa de Aparecia 

para a Rede Vida de Televisão. Em 28 de outubro de 2006 é a vez da cidade de São 

Paulo ganhar um canal da TV Aparecida, com a inauguração do canal aberto 36 UHF, 

através da filiação da TV Eldorado. Com a afiliação da TV Eldorado, outras cidades 

também inauguram canais abertos como foram os casos das cidades de Campinas, SP 

(canal 26 UHF), São José dos Campos, SP (canal 9 VHF). Em abril de 2007 a TV 

Aparecida é contemplada com a integração do sistema TV Paulista de Televisão, que, 

através de 17 RTV’s passa a levar o sinal da TV de Nossa Senhora para diversas 

capitais e cidades de grande porte. 
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Quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil em maio de 2007, a TV Aparecida 

gerou as imagens de sua visita, assim como também, a realização da V Conferência do 

Episcopado Latino Americano e Caribenho, que aconteceu no Santuário Nacional de 

Aparecida. Suas imagens geradas foram transmitidas para a América Latina, a América 

do Norte e também para a Europa. 

Em 02 de setembro de 2007 a TV Aparecida reinaugura o auditório Pe. 

Orlando Gambi para a realização de programas de auditório da TV. Mais afiliadas se 

integram à TV Aparecida. É o caso da UCG TV, canal da Universidade Católica de 

Goiás, canal 24 UHF, inaugurada em 27 de junho de 2007 e do canal aberto 11 UHF em 

Cruzeiro, SP em 22 de julho de 2007. Em maio de 2008 a TV Aparecida oficializa 

parceria com o sistema de TV por assinatura através da operadora Sky, para transmissão 

dos sinais da emissora católica, com exibição de sua grade de programação, através do 

canal 24. Mas, esta parceria durou pouco e encerrou-se em março de 2010. Em julho de 

2008 é firmada parceria entre a TV Aparecida e a Fundação Roberto Marinho, para 

exibição de programas educativos. Na data de 03 de agosto de 2008 é inaugurado o 

canal aberto em Itu, SP no canal 17 UHF e em 01 de novembro de 2008 na cidade de 

Porto alegre, RS, com o canal 59 UHF. Em março de 2010 a TV Aparecida continua sua 

expansão, distribuída em 17 Estados, 12 capitais e 170 municípios, sendo que, em 163 

municípios a TV se faz presente em TV aberta, em 7 municípios através de canal por 

assinatura e em todo o Brasil através de antenas parabólicas. 

 

Figura 13 - Auditório da TV Aparecida. Gravação do Programa "Terra da Padroeira", Aparecida, SP. 
23/07/2010. Foto de Marlson Assis. 

 

A concessionária TVA passa transmitir via cabo os sinais da TV Aparecida 

para as cidades de São Paulo e Rio de janeiro em 02 de março de 2010, através do canal 



96 

 

231. Em 12 de março de 2010 a TV Aparecida passa a transmitir, ainda em fase de teste 

e para fins científicos, sinal do canal digital 52 HD chamado “canal 59.1. virtual”. 

Também, na mesma data é iniciada a transmissão da sua programação para Belém do 

Pará, através do canal 27 UHF. E em 1º de abril de 2010 ela se torna a primeira 

emissora nacional aberta a transmitir a produção da encenação teatral da “Paixão de 

Cristo da Nova Jerusalém”, um mega espetáculo em céu aberto na cidade teatro de 100 

mil metros quadrados, o mais famoso espetáculo bíblico do Brasil, no distrito de 

Fazenda Nova, a 180 quilômetros da capital pernambucana. Também, é lançado na data 

acima, o portal A12.com reunindo todo o conteúdo tanto da Rádio quanto da TV, do 

Santuário Nacional, da Editora Santuário e dos Missionários Redentoristas, nesse 

endereço eletrônico virtual. 

O Terço de Aparecida, rezado e transmitido direto do Santuário Nacional, 

contando com a participação dos telespectadores, ao vivo, por e-mail e também por 

telefone, foi iniciado em 05 de abril de 2010. A Telefônica passa a transmitir os sinais 

da TV Aparecida em DTH (Directo to Home) em 06 de abril de 2010. No dia 24 de 

maio do mesmo ano, a Rádio e TV Aparecida unem-se e adotam uma só identidade 

visual denominando-a de Rede Aparecida de Comunicação. 

No ano de 2011 a TV Aparecida expande-se ainda mais. Em 26 de fevereiro é 

inaugurado o canal 44 UHF em Curitiba e em 21 de maio o canal aberto 15 UHF em 

Salvador, BA. Em 22 de maio a Rede Aparecida exibe um documentário sobre a Irmã 

Dulce produzido pela própria TV. Em 04 de maio ela transmite a Assembleia Geral da 

CNBB realizada no Santuário Nacional. em 07 de julho é inaugurado o primeiro canal 

digital, canal 41, na grande São Paulo. 

No dia 07 de agosto novos programas entram nas tardes de domingo em sua 

grade de programação. São os programas “Parada Obrigatória”, “Vai na Fé” e “Cidade 

da Gente”. Em 20 de agosto é inaugurado o canal aberto em Belo Horizonte, canal 19 

UHF e a afiliação com a TV Horizonte. Em setembro de 2011 são lançados vários 

aplicativos para Iphone, Ipad e android da Rede Aparecida de Comunicação. 
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Figura 24 – Logotipo da TV Aparecida. Fonte: http://www.a12.com/tv/ Acesso em 16 nov. 2011. 

 

O logotipo acima, ou a marca, segundo seus criadores, “Aparecida” é uma 

referência fundamental na história da fé do povo brasileiro, pois: 

“Não se trata apenas de uma localidade ou de um templo, mas de uma 

espiritualidade materna que perpassa o inconsciente coletivo com traços 

marcantes de amor, de conquista e de proteção. Nossa marca revela o 

fundamento e o valor que nos constituem comunicadores comprometidos 

com a vida. O olhar sistêmico de entendimento do mundo tem nos desafiado 

às respostas eficazes de construção de identidade que transpareça o produto 

que portamos a verdade e a paz, em consonância com a satisfação do nosso 

público. A disseminação do que somos, através da nossa marca, é 

fundamental para o crescimento contínuo e diário do que nos configura como 

REDE: unidade de comunicação.  

A intenção da marca é remeter ao arquétipo amoroso do sagrado em Maria, a 

imagem da santa de forma gráfica e sintética se apresenta dentro de uma 

esfera. O círculo, imagem graficamente perfeita, revela a plenitude de Deus, 

onde Nossa Senhora está imersa. A forma triangular representa o manto 

como raios de luz que se distribuem abundantemente. O amarelo iluminado 

torna-se dourado que é a cor da realeza, da força e da intensidade. O azul 

mescla integridade com modernidade, além de aludir ao pacífico, à água e à 

vida. Através desse conjunto é construído o atributo de espiritualidade da 

marca, que a revela intrinsecamente forte. A revitalização e o cuidado com a 

marca revelam aprimoramento artístico através da mobilidade de animação e 

inclusão de cenários que trabalham conteúdos diferenciados. O novo 

tratamento de modelagem 3D, textura e ambiente de luz, acrescentam à 

marca uma riqueza visual que faz parte do universo hodierno da 

comunicação. A harmonia desses elementos transparece abertura editorial 

que integra educação, cultura e religião num repertório coeso de realização 

humana” (REDE APARECIDA DE COMUNICAÇÃO. Disponível em 

http://www.a12.com/tv/timeline_tvaparecida/01.pdf. Acesso em 16 nov. 

2011). 

 

Na explicação da marca pelos seus criadores, destacam-se alguns elementos: a 

espiritualidade mariana, a partir do arquétipo de Maria, a mãe de Jesus, explorando o 

sentido de ser concomitantemente a mãe de Deus e mãe dos homens, e assim, o 

protótipo mariano que esta TV objetiva imprimir na sua grade de programação, já 

destacando isso no seu logotipo com a imagem de Aparecida, o sagrado em Maria 

dentro de um círculo explicado como o envolvimento dela pela plenitude de Deus; o 

perfil daquilo que os comunicadores que trabalham na TV de Nossa Senhora pretendem 

ser, ou seja, comunicadores da vida; a forma como estes comunicadores entendem o seu 

http://www.a12.com/tv/
http://www.a12.com/tv/timeline_tvaparecida/01.pdf
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papel, de oferecer via televisão “produtos” religiosos (aqui no caso, mencionados como 

“a verdade” e a “paz” e a consequente “satisfação dos clientes”), revelando nesse 

aspecto que são influenciados pela onda do “marketing católico”; e, finalmente, a 

proposta comunicacional da Rede Aparecida de Comunicação que é de unir educação 

cultura e religião, visando à realização humana, entendendo-se com isso, àqueles que 

nela trabalham e também os seus telespectadores. 

5.2.3. O ambiente midiático do catolicismo mariano na TV 

O culto mariano é um trunfo da Igreja Católica. É ele quem ainda segura 

muitos católicos na Igreja Católica. Basta ver o resultado do chute na santa que o pastor 

Sérgio von Helde desferiu no dia 12/10/1995, dia especial para os católicos por ser a 

data da comemoração de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. As imagens das 

agressões foram amplamente divulgadas, inicialmente pelo Jornal Nacional da Rede 

Globo de televisão e repetida fartamente por outras mídias. O episódio intolerante e 

desrespeitoso para com a religiosidade e a fé dos católicos freou o crescimento da IURD 

– Igreja Universal do Reino de Deus
36

, gerou indignação de integrantes de outras 

religiões e renovou o entusiasmo até dos católicos não praticantes. O chute na Santa foi 

o maior erro da IURD, um erro grave, segundo Edir Macedo, chefe da Igreja, em 

declaração inédita 12 anos após o episódio. Erro que atrapalhou os planos de Macedo e 

de sua Igreja no Brasil e no exterior. Em 2006 Helde foi punido por maltratar pastores 

em Nova York, EUA, e desligou-se da IURD (Cf. TAVOLARO, 2007, p. 195-197). 

O culto mariano está fortemente enraizado no catolicismo popular. Como 

devoção à Maria, no mês de maio, foi implantado no Brasil pelo catolicismo renovado 

(AZZI, 1978, p. 10). 

Das emissoras de televisão católicas, todas adotam o culto a Nossa Senhora em 

suas grades de programações, uma vez que o culto mariano é parte constituinte da 

identidade, doutrina e pregação católica. Mas duas emissoras de televisão se apresentam 

estruturadas em torno do culto mariano. É o caso da TV Aparecida no Vale do Paraíba, 

batizada com o título da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida e 

que, inclusive, têm como símbolo midiático a própria imagem da Virgem de Aparecida 

e é a caçulinha das televisões católicas no Brasil. A outra é a TV Nazaré de Belém do 

                                                             
11 A IURD sentiu reflexos em várias partes do mundo, como no México e na Espanha, os frequentadores 
de seus templos diminuíram radicalmente. No Brasil, a Rede Record foi afetada comercialmente, com 
cancelamentos de contratos publicitários e debandada de grandes anunciantes da emissora, gerando 
uma crise turbulenta entre os iurdianos (Cf. TAVOLARO, 2007, p. 196-197). 



99 

 

Pará, que, por sua vez, carrega o título de Nossa Senhora de Nazaré, considerada pelos 

católicos do norte do país como a Rainha da Amazônia. O culto mariano também faz 

parte do catolicismo tradicional. A novidade é que agora ele está na tela da TV, e 

fortalecido, desde o episódio intolerante do Chute na Santa pelo pastor Sérgio Von 

Helde, na época, integrante da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) de Edir 

Macedo. 

O que caracteriza essas duas emissoras de televisão católicas é o forte culto 

mariano, em torno do qual são sustentadas suas grades de programações. Elas 

funcionam como catalisadoras do culto mariano em duas regiões diferentes e extremas 

do país, o sudeste e o norte. Elas alimentam e são alimentadas pelo culto à virgem 

Maria. Em seus santuários-basílicas, seja em Aparecida, seja em Belém do Pará, o 

centro do mundo, conforme Mircea Eliade (1996, p. 35), atraem romeiros e peregrinos 

de todo o país, em datas especiais, respectivamente, no dia 12 de outubro em Aparecida 

e no segundo domingo de outubro em Belém do Pará. Estes santuários-basílicas são 

confiados pelos arcebispos destas arquidioceses, sedes marianas, a sacerdotes de 

congregações religiosas: na Arquidiocese de Aparecida, aos padres redentoristas da 

Congregação do Santíssimo Redentor e, em Belém do Pará, aos padres barnabitas ou 

Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, que cuidam da Basílica de Nossa 

Senhora de Nazaré em Belém do Pará. 

Vivendo num país que caminha cada vez mais para ser um país plural, 

inclusive na expansão de outras religiosidades e crenças, é paradoxal que duas TVs 

católicas assumam identidades marianas. A força delas ainda está no grande contingente 

católico, que, apesar da comprovada diminuição do número de católicos, conforme o 

último censo do IBGE no ano 2000, ainda continua sendo um contingente significativo 

e expressivo, reforçado com o culto mariano e a consequente expansão destas duas TVs. 

A aceitação delas pelo conjunto da sociedade brasileira dependerá da sua capacidade de 

dialogar não apenas com seu rebanho católico, mas com a cultura e seus cidadãos. 

6. As Tevês Nazaré e Horizonte 

Embora não estejam no foco da atenção neste trabalho, e por necessidade de 

recorte metodológico, menciona-se rapidamente duas televisões católicas regionais, que 

tem bastante penetração em suas respectivas regiões: a TV Horizonte e a TV Nazaré. 
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Figura 15 – Logotipo TV Nazaré Online. Fonte: http://www.fundacaonazare.com.br/  Acesso 09 nov. 

2011. 

 

A TV Nazaré tem a sua sede geradora em Belém do Pará e foi fundada em 11 

de maio de 2002 como TV educativa e com perspectivas amazônicas, por intermédio do 

canal 30E em UHF, alcançando aproximadamente 9 milhões de pessoas em toda a 

Amazônia Legal, com 79 retransmissores. Em 2004 foi inaugurado o sinal da TV 

Nazaré no satélite, através da New Skies Satélites, chegando a todo o continente 

americano, Norte da África e boa parte da Europa. É uma emissora da Arquidiocese de 

Belém do Pará mantida pela Fundação Nazaré de Comunicação, que também inclui 

rádio e jornal em seu complexo. Em sua grade de programação proporciona intensa 

participação comunitária com a alfabetização de adultos e cursos profissionalizantes em 

diversos níveis, formação para professores que vivem na área rural, reportagens sobre a 

vida e os valores das comunidades indígenas e ribeirinhas amazônidas, bem como a 

defesa das riquezas naturais entendida como valorização da vida presente na Amazônia 

e favorece a transmissão de programas com alcance social, educativo e prestação de 

serviços. 

 

 

Figura 16 - Logotipo da TV Horizonte. Disponível em http://tvhorizonte.com.br/instituciona/ Acesso 

em 09 nov. 2011. 

 

 A TV Horizonte, com sede em Belo Horizonte, é uma emissora mineira aberta, 

criada em 13 de agosto de 1998 pela Arquidiocese de Belo Horizonte e mantida pela 

Fundação Cultural João Paulo II. É sintonizada através do canal 19 UHF e no canal 22 a 

cabo da operadora NET e 24 (WAY TV) via satélite para todo o Brasil, possuindo 

http://www.fundacaonazare.com.br/
http://tvhorizonte.com.br/instituciona/
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repetidoras em 8 estados do país, abrangendo 52 cidades e uma população aproximada 

de 12 milhões e 500 mil habitantes. Na sua grade de programação, no ar 24 horas por 

dia, realizada com o apoio da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e com 

os Diários Associados, consta informação e entretenimento por meio de programas 

comprometidos com os valores cristãos, visando à construção de uma sociedade mais 

justa e fraterna. Tem como base de atuação os princípios humanistas e cristãos, 

garantindo uma programação ética e cidadã, sintonizada com a cultura, a educação, a 

prestação de serviços, a interatividade e a formação do cidadão. A TV Horizonte 

também pega carona na Rede Vida em parte de sua programação transmitida. 

Estas duas Tevês regionais não entram na análise deste trabalho, pois a nossa 

opção foi reduzir o nosso olhar e foco nas quatro televisões de abrangência nacional 

anteriormente já abordadas. Ficam estas duas últimas citadas e as demais Tevês 

católicas aqui não mencionadas para outros estudos, pois é evidente que um estudo mais 

sério de todas as televisões católicas bem aprofundado seria o escopo para uma grande 

equipe de pesquisadores, que poderá ser enfrentado em outra ocasião. 

Estas TVs católicas veiculam, por sua vez, programação predominantemente 

católica. Embora não sejam de propriedade da Igreja Católica no Brasil, foram criadas e 

são gerenciadas por organismos autônomos, ou de grupos de padres ou de congregações 

religiosas integrantes do rebanho católico. 

7. Ambientes eclesiais sem visibilidades nas televisões católicas. 

Libanio refere-se a outros dois modelos, e que considera-se, também, geradores 

de ambientes culturais, em seus aspectos eclesiais e sociais: o modelo de catolicismo 

centrado na Palavra que ele denomina de “Igreja da Pregação” por girar em torno da 

Palavra de Deus, e o modelo que enfoca a centralidade da Libertação, chamada pelo 

teólogo de “Igreja da Práxis Libertadora”, a Igreja surgida na década de 60, reforçada 

pelas Conferências de Medellín (1968) e de Puebla (1979), a Igreja dos Pobres ou como 

ficou conhecida internacionalmente como modelo de Igreja dos Teólogos da Libertação, 

decididamente ao lado dos oprimidos, auscultando lhes os anseios de libertação e 

alimentando-lhes a fé nesse processo (LIBANIO, 1999, p. 69-131). 

Estes dois ambientes do catolicismo, considerados por Libanio mais afinados 

com a proposta evangélica - e aqui se concorda com ele - não gozam de grande 

visibilidade nas grades de programação das televisões católicas. A extraordinária 

riqueza da caminhada das Comunidades Eclesiais de Base – as CEBs; o papel profético 
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das pastorais sociais da CNBB que tanto contribuíram e contribuem para o processo de 

redemocratização do país e da construção da justiça social; o ecumenismo e o diálogo 

inter-religioso, bandeiras da Igreja Católica, endossados pelo Concílio Ecumênico 

Vaticano II (1962-1965); o rico conteúdo da Doutrina Social da Igreja, potencial 

possível para o diálogo com a sociedade brasileira, terminam esquecidos e desprezados 

pelas emissoras de televisão católicas não tendo visibilidade em seus textos culturais 

televisivos. Na sociedade da visibilidade mediática, o que não é visto é como se não 

existisse. 

8. O catolicismo plural na Televisão. 

A apresentação da tipologização das televisões de inspiração católica e a 

descrição semiótica dos ambientes midiáticos que estas produzem, possibilitou a 

constatação que no Brasil se configura e se consolida um catolicismo plural. É 

catolicismo plural por que não é homogêneo, mas bastante heterogêneo nas suas formas 

de vivências apresentadas no vídeo televisual. Há diferentes modos de ser católico. “Há 

religiões demais nessa religião” no dizer de Pierre Sanchis (Org. 1992, p. 33). Ou 

ainda, como diz Faustino Teixeira, que existem muitos estilos culturais de ser católico 

no Brasil: 

De forma distinta de outras práticas religiosas, o Catolicismo, com sua 

estrutura de caráter performativo, tem um potencial de incorporar a diversidade. No 

entanto, não é tarefa fácil captar a complexidade do fenômeno católico e, de modo 

particular, o traço plural que envolve o Catolicismo no país (...). O Catolicismo no 

Brasil revela uma rica complexidade. Trata-se de um campo religioso caracterizado por 

grande diversidade. A pluralidade é um traço constitutivo de sua configuração no Brasil 

(...). Não dá pra situar o Catolicismo brasileiro num quadro de homogeneidade. Na 

verdade, existem muitos estilos culturais de ‘ser católico’ (In: TEIXEIRA; MENEZES 

[Orgs.]. 2009, p. 9. 18-19). 

Brandão também confirma este pluralismo no catolicismo em seus estudos, ao 

dizer que o catolicismo abriga os mais diversificados estilos de crenças, demonstrando 

no seu interior forte capacidade de abertura e de adaptação: 

(...) o Catolicismo parece ser a religião com a mais aberta capacidade de 

ajustamento aos ‘novos tempos’, embora seja a confissão religiosa que ‘mais 

perde fiéis para as outras’. Quando observada de perto, vemos como ela se 

abre e se permite diversificar, de modo a oferecer, em seu interior, quase 

todos os estilos de crença e de prática da fé existentes também fora do 

Catolicismo (BRANDÃO, 1987, p. 282). 
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Há uma plasticidade nos modos de ser católico no Brasil. Assim, os católicos 

se enquadram num cenário diversificado de modos de ser, de pertencer, de participar, 

configurando uma forma plural de praticar a sua vinculação. Carranza ao analisar este 

fenômeno equipara o catolicismo brasileiro a um imenso guarda-chuva que abriga 

debaixo de si uma variedade infinita de expressões religiosas. Diz ela que o  

(...) atual catolicismo brasileiro, que, como sabemos, aparece como um 

imenso guarda-chuva sob o qual alberga-se uma imensa diversidade de 

expressões religiosas. Estas oscilam do catolicismo tradicional, passando pelo 

progressista, incluindo o popular, até o paroquial, e todos, de alguma maneira 

sofrem o impacto do ‘rolo compressor’ de Roma que, por meio de suas 

diretrizes e iniciativas, tende a impor o seu ideário intransigente 

(CARRANZA, In: TEIXEIRA; MENEZES, 2006, p. 74). 

 

Esta constatação de um catolicismo plural, também é visível nas televisões 

católicas. Portanto, não se trata apenas de um catolicismo midiático, e muito menos só 

de um determinado modelo denominado de catolicismo carismático, como generalizam 

alguns autores (CARRANZA, 2000, p. 229-284; 2006, p. 69-87; 2009, p. 33-58; 

CAMURÇA, 2009, p. 59-77; TEIXEIRA, MENEZES, 2006). Os diferentes modelos de 

Igreja e a diversidade dos estilos católicos de ser estão visíveis nos textos televisivos do 

catolicismo brasileiro. 

A Igreja Católica não optou por uma única TV dos católicos de abrangência e 

força nacional. O que seria melhor para a Igreja Católica no país: uma TV só ou várias 

Tevês Católicas, como a realidade apresenta? Como são várias, isso pode soar vantajoso 

e desvantajoso ao mesmo tempo. Entre algumas vantagens enumeram-se as seguintes: a 

possibilidade de diversificação nos conteúdos e grades de programações; públicos e 

gostos diversificados de modo que podemos afirmar que há catolicismos para todos os 

gostos e públicos católicos; experiências televisuais diferenciadas que podem 

enriquecer-me mutuamente num diálogo possível; mobilização de pool de emissoras de 

inspiração católica para transmissão de eventos comuns, atingindo potencialmente um 

público muito maior; a grande capacidade que o catolicismo tem de adaptar-se aos 

novos tempos, pois, como já constatado, ele se abre com facilidade e se permite 

diversificar, possibilitando o acolhimento em seu interior de múltiplos e diferentes 

modos de ser católico; a própria presença midiática católica na televisão, numa 

sociedade onde predomina o sentido da visibilidade, possibilita à Igreja Católica 

continuar participando do debate, nos espaços públicos televisivos, contribuindo com o 

seu ideário cristão na constituição da sociedade e da cultura.  
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Algumas desvantagens a partir das impressões que ficam: a concorrência entre 

as televisões de inspiração católica na busca de apoio, de finanças, pois televisão custa 

dinheiro, de profissionais capacitados e competentes, e de composição de suas grades de 

programações; dependendo de quem está por trás de cada televisão católica, seus 

diretores poderão escolher e privilegiar determinado modelo de Igreja (que sabemos, 

por sua vez, repercute na escolha de determinado tipo de liturgia, determinado estilo de 

cânticos, determinado tipo de padre, de bispo e de leigo, determinado estilo de 

pregação, determinada exegese bíblica, determinada concepção totalizante da Igreja e, 

assim, em escala progressiva, repercutindo em todos os aspectos da vida eclesial), 

descartando os demais; os católicos também poderão escolher entre elas, a televisão 

católica que melhor se enquadra em suas concepções e expectativas ou mesmo podem 

ficar zapeando
37

 os canais com a ajuda do controle remoto, dependendo do poder de 

atração e sedução ou de negação e rejeição que as mesmas podem promover. 

Como são várias televisões católicas, a constatação feita é que cada uma delas 

se vira como pode, para buscar recursos, fazer investimentos em novas tecnologias 

emergentes, além da preparação de profissionais competentes para os múltiplos 

departamentos de cada emissora. Como cada canal de TV tem a sua própria direção e 

chefia, resultando no monopólio e controle de seus conteúdos e direção, a CNBB correu 

atrás do prejuízo, tentando dar uma direção oficial às mesmas, sobretudo, porque elas se 

apresentam como católicas, promovendo encontros entre seus dirigentes e produtores 

com os bispos responsáveis pela comunicação na CNBB.
38

 A CNBB, através de sua 

                                                             
37 Do verbo em Inglês Zap que significa matar, liquidar, despachar, mover-se rapidamente. Zapping 
significa “cair fora”, sair, fugir, buscando alguma coisa mais atraente, mais sedutora que o segure. 
Zapeando os canais: a tendência do espectador é zapear, é fugir de determinado canal, pois ele é 
naturalmente impaciente o tempo todo, sobretudo, diante de programas chatos, ele radicalmente muda 
de canal. 
38 Alguns destes encontros promovidos pela Equipe de Reflexão de Comunicação da CNBB: 17/02/2009 
em Aparecida, SP com as Emissoras de Tevês Católicas; de 18 a 21 de março de 2010 houve curso de 
comunicação e liturgia em Belém, no Pará, para os técnicos da TV Nazaré e contou com a participação 
de 130 pessoas; para os membros da Rede Vida em São José do Rio Preto, SP, com participação de 42 
pessoas; 28 a 30 de maio de 2010 com profissionais da TV Canção Nova, com 190 participantes, em 
Cachoeira Paulista, SP; 22 de fevereiro de 2011 em São Paulo reflexão sobre mídia e religião, com 
assessoria do jornalista Eugenio Bucci, com participação dos membros das Tevês Católicas e Equipe de 
Reflexão do Setor de Comunicação da CNBB. Estes encontros são o resultado das proposições da 47ª 
Assembleia da CNBB, a partir das avaliações das celebrações eucarísticas televisivas. A meta é aplicar 
estes cursos a todas as emissoras de televisão de inspiração católicas, com especialistas da área de 
liturgia e de comunicação da CNBB. 
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recém criada Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social
39

, criada no dia 6 

de maio de 2011, durante sua assembleia anual em Aparecida, SP (04 a 13/05), 

elegendo também seu primeiro presidente, Dom Dimas Lara Barbosa, ex-secretário 

geral da CNBB e arcebispo eleito para a Arquidiocese de Campo Grande, MS, tem 

como desafios pela frente: promover um diálogo permanente entre as televisões de 

inspiração católica, de modo que elas se enriqueçam colaborando umas com as outras, 

além de incentivar o diálogo destas com a sociedade civil. 

 

Figura 17 - Reunião em Aparecida, SP, das Tevês Católicas e a SIGNIS BRASIL, em 24 de novembro de 
2011. Vê-se na foto: Dom Dimas Lara Barbosa, presidente da recém criada Comissão Episcopal 
Pastoral para a Comunicação Social da CNBB e arcebispo de Campo Grande, MS, a assessora da 
Comissão, Irmã Elide Fogolari, a presidente da SIGNIS BRASIL, Irmã Helena Corazza, padres e leigos 
jornalistas, que comandam, apresentam e trabalham nestas Tevês. Foto do site da CNBB. Disponível 
em http://cnbb.org.br/site/comissoes-episcopais/comunicacao/8160-reuniao-em-aparecida-das-tvs-
catolicas-e-da-signis-brasil Acesso em 28 fev. 2012. 

 

A reunião mais recente, realizada em Aparecida, SP, no dia 24 de novembro de 

2011, convocada pela recém criada Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação 

Social da CNBB, sob a presidência de Dom Dimas,  

“(...) teve como objetivo discutir questões que dizem respeito às TVs e sua 

missão na Igreja e na sociedade. Além disso, passar para a Signis a 

coordenação dessas reuniões, conforme previsto em sua missão: “animar, 

unir e congregar os meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do 

país e a formação de comunicadores, para que vivenciem seu carisma em 

colaboração, em vista dos objetivos comuns” (CNBB. Comissões Episcopais. 

Reunião em Aparecida das Tevês Católicas e da Signis Brasil. Disponível 

em: http://cnbb.org.br/site/comissoes-episcopais/comunicacao/8160-reuniao-

em-aparecida-das-tvs-catolicas-e-da-signis-brasil Acesso em 28 fev. 2012). 

 

                                                             
39 Antes existia a Comissão Episcopal Pastoral para a Educação, Cultura e Comunicação sob a presidência 
do arcebispo do Rio de Janeiro, RJ, Dom Orani João Tempesta, e a Comunicação era apenas um Setor 
dentro da Comissão. Agora foi elevada a um status maior e muita coisa nova pode surgir desta iniciativa. 

http://cnbb.org.br/site/comissoes-episcopais/comunicacao/8160-reuniao-em-aparecida-das-tvs-catolicas-e-da-signis-brasil
http://cnbb.org.br/site/comissoes-episcopais/comunicacao/8160-reuniao-em-aparecida-das-tvs-catolicas-e-da-signis-brasil
http://cnbb.org.br/site/comissoes-episcopais/comunicacao/8160-reuniao-em-aparecida-das-tvs-catolicas-e-da-signis-brasil
http://cnbb.org.br/site/comissoes-episcopais/comunicacao/8160-reuniao-em-aparecida-das-tvs-catolicas-e-da-signis-brasil
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Esse encontro foi o momento histórico em que a Signis Brasil passou a assumir 

oficialmente a articulação das Tevês católicas, trabalho que vinha sendo promovido pela 

Comissão de Comunicação Social da CNBB. Estes encontros demonstram que a CNBB 

não está alheia nem indiferente aos caminhos percorridos pelas Tevês de inspiração 

católica, ao mesmo tempo em que cria uma entidade apropriada para o 

acompanhamento, animação, troca de experiências e partilhas de esforços e da produção 

televisual católica no país, buscando dar um redirecionamento a estas Tevês.  

A construção da cidadania em seus diferentes âmbitos é uma alternativa de 

conteúdo para as emissoras de Tevês religiosas, no seu diálogo com a sociedade e a 

cultura, sejam elas de que credo forem. Um exemplo dessa possibilidade foi o debate 

entre os candidatos à presidência da república, para as eleições do ano 2010, realizado 

no dia 23 de agosto às 22h00, promovido pelas emissoras de televisão com inspiração 

católica. Mas ainda existem dificuldades ou resistências dos diretores e mandatários das 

televisões católicas, pois, por mais esforços que faça o Setor de Comunicação Social da 

CNBB, para que estas se integrem e se enriqueçam mutuamente, e em alguns eventos 

façam transmissões em conjunto, formando um pool de emissoras católicas.  

No caso da transmissão do debate entre os candidatos à presidência da 

república, apenas participaram duas emissoras de televisão: a caçulinha TV Aparecida e 

a TV Canção Nova. A Rede Vida nesse horário transmitia o programa Tribuna 

Independente, que vai ao ar das 22h00 às 24h00, com entrevista de duas personalidades 

do mundo carismático e com grande visibilidade na mídia, Pe. Marcelo Rossi e Dom 

Fernando Figueiredo, bispo da diocese de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, onde 

os dois atuam. Na ocasião, eles falavam do recente livro lançado pela Globo Editora, de 

autoria do Pe. Marcelo Rossi, intitulado Ágape (2010) livro com 128 páginas com 

reflexões sobre passagens do evangelho de São João e inspiradas orações compostas 

pelo sacerdote. 

Conclusão 

Ao se estudar as tevês católicas fica-se com a impressão de que as mesmas 

estão mais preocupadas em sua visibilidade social, em reforçar a própria instituição e 

identidade católica apostólica romana e em consolidar o cotidiano católico no país 

através de suas mídias. Em geral, seus programas são produzidos por católicos para 

telespectadores católicos, sejam eles praticantes ou não praticantes. Uma característica 

frequente nas mesmas é um certo tipo de oposição às tevês consideradas profanas (isto 
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também pode ser percebido nas tevês religiosas evangélicas). As tevês católicas buscam 

enfatizar em sua grade de programação um conteúdo “sadio” ou saudável, em defesa da 

ética, da família e dos valores morais (a Rede Vida, por exemplo, usa o seguinte bordão: 

“Uma TV para fazer o bem!” – sugerindo que existem as tevês profanas que fazem o 

mal). Elas não fazem propagandas de cigarros, de bebidas alcóolicas, de camisinha, de 

produtos para o grande mercado de consumo no país. A tendência é que cada vez mais a 

tevê religiosa avance pela mídia brasileira, consolidando o seu próprio espaço e 

disseminando imaginários sagrados. 

A religião possui capital simbólico, capaz de possibilitar ao ser humano 

redescobrir-se como sujeito do processo comunicacional, de modo que a comunicação 

deixe de ser funcionalista e ideologia a serviço de um sistema regido por aparelhos, e 

passe a ser criadora de vínculos, de fraternidade, de solidariedade e de compromissos 

com a construção de uma humanidade mais feliz. Nesta tarefa, as televisões religiosas, e 

entre elas, as católicas, tem um papel irrenunciável na constituição da cultura 

contemporânea. 

O capítulo seguinte, a “Religião transformada em imagem”, demonstrará como 

as religiões, e entre elas, a Igreja Católica, se transformaram em presas fáceis das 

cavernas midiáticas das imagens. Há questões por trás da mídia e das imagens, 

consideradas patológicas pelos teóricos da mídia e da imagem. 
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CAPÍTULO III 

 

A RELIGIÃO  

TRANSFORMADA EM IMAGEM. 

“A verdade é uma imagem, 

Mas não há imagem da verdade” 

Marie-José Mondszain 

 

“O desejo por imagens precede a invenção de suas respectivas mídias” 

Hans Belting 
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CAPÍTULO III – A RELIGIÃO TRANSFORMADA EM IMAGEM. 

Introdução 

Nessa parte se refletirá sobre os desafios que se impõem às igrejas e às 

religiões que optaram atingir seus objetivos via protocolos midiáticos, mantendo apenas 

uma relação utilitária com os meios de comunicação. É uma relação de morte e não de 

vida. Recorda-se inicialmente o percurso da Igreja Católica na sua prática de reprodução 

simbólica, passando em seguida para a problematização do processo de midiatização da 

sociedade e da religião. Pergunta-se sobre que religião está surgindo da mídia, 

enfocando as interferências recíprocas entre os dois domínios poderosíssimos, do 

midiático e do sagrado. A abordagem discute ainda o que a imagem midiática está 

fazendo com a religião, transformando líderes religiosos em imagem televisiva e em 

imagem do corpo, resultando na subtração, do corpo tridimensional às não coisas, e 

mostrando como se processa a iconofagia entre religião e televisão. Encerra-se com a 

indicação de algumas patologias produzidas pelas imagens midiáticas, que as Igrejas e 

religiões engajadas nas novas tecnologias comunicacionais desconhecem ou ignoram, e 

que se impõem como desafios contemporâneos às mesmas.  

1.O percurso da Igreja Católica na sua prática de reprodução simbólica 

É importante conhecer os caminhos percorridos pela Igreja Católica, enquanto 

instituição presente na sociedade, nas suas práticas de reprodução simbólica.  

1.1. Questões religiosas em torno das imagens sagradas 

1.1.1. O conceito amplo de imagem 

Imagem é tudo aquilo que se dirige ao olhar, tudo o que incide no globo ocular 

e se transforma em objeto visual e que, em determinados instantes passamos a ver. Todo 

o universo de informações apresentado à visão do ser humano é assimilado como 

imagem (Cf. KLEIN, 2006, p. 38-39). O processamento da percepção visual acontece 

através de etapas sucessivas, de informações que nos chegam por intermédio da luz que 

penetra nos nossos olhos. Em seguida, ela é codificada, tal como acontece com toda 

informação, em sentido que difere da semiologia, ocasião em que os códigos são 

identificados como regras de transformação naturais que definem a atividade nervosa 

voltada para a informação que está presente na luz (Cf. AUMONT, 1993, p. 22). Klein 

assim define imagem: 

“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 duplicou o seu mundo e seu imaginário, dando-
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lhes formas figurativas ou abstratas nos mais diversos suportes visuais” 

(2006, p. 48). 

 

Trata-se de um conceito a partir da semiótica da cultura, imagens 

compreendidas enquanto textos culturais, construtos do próprio homem através do seu 

potencial imaginativo, fazendo multiplicar o seu mundo e as suas formas figurativas e 

de representação através de diferentes e múltiplos suportes óticos. Essa abordagem 

compreende a natureza textual das imagens. A imagem vista como texto cultural. O 

conceito de texto aqui é o da semiótica da cultura, o que nos leva a abordar a imagem 

enquanto objeto da cultura e que se apresenta como uma unidade complexa e de 

natureza narrativa. É um conceito amplo e inicial, como ponto de partida, mas veremos 

ao longo da abordagem que o conceito de imagem na ótica da cultura, tem os seus 

desdobramentos com novas e surpreendentes revelações. 

1.1.2. Quem representa o sagrado? A Palavra ou as Imagens? 

Nesse item, se abordará sobre os iconólatras e os iconoclastas na história da 

cultura humana. 

No decorrer dos séculos, duas posturas ficaram evidentes em relação às 

imagens sagradas. A postura iconólatra – dos que defendem a presença eficaz do 

sagrado através das imagens, por estas possuírem uma visão magicizante da realidade, e 

a postura iconoclasta – dos que combatem as imagens cultuadas pelas pessoas, por 

verem nelas mentiras. Segundo os iconoclastas, as imagens não tem possibilidade de 

serem mediadoras de poderes transcendentais. Nesse aspecto, as imagens sagradas 

respondem às carências, pois “oferecem aos olhos o espetáculo do sagrado e tocam as 

massas com força muito maior do que as elaborações teológicas que reprimiam o seu 

uso” (KLEIN, 2006, p. 53). 

A palavra iconoclasmo procede do grego que junta duas palavrinhas, eikon que 

significa imagem, e klasmos, que é a ação de quebrar. Assim, na história da cultura 

humana os surtos iconoclastas se manifestaram através do horror às imagens, das 

denúncias de suas ações danosas sobre os seres humanos e a consequente destruição 

pública de qualquer manifestação material delas. 

1.1.3. Os interditos das imagens na tradição bíblica judaico-cristã 

O primeiro ciclo iconoclasta é constituído pelo antigo interdito da imagem nas 

culturas judaico-cristã e islâmica e na tradição dos filósofos gregos (Cf. MACHADO, 

2001, p. 10). Em nossa abordagem nos remeteremos apenas aos interditos da imagem na 

cultura judaico-cristã. 
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Na mitologia bíblica, o povo adora a imagem de um bezerro no deserto do 

Sinai e Moisés quebra as tábuas da lei num acesso de fúria. Os textos do primeiro 

testamento são profícuos sobre as interdições das imagens, que se tornaram o núcleo das 

inspirações para a fé do povo de Israel, modelando toda a tradição judaico-cristã. Em 

Êxodo 20, 4-5 se diz: “Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que 

há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te 

encurvarás diante delas, nem as servirás”. O texto bíblico é explícito sobre a proibição 

da produção de imagens, seja a imagem divina ou de qualquer outra imagem de coisas 

existentes. Outros textos também se referem a estas proibições, como é o caso de 

Levítico 26, 1 e também Deuteronômio 4,15-18. Deuteronômio 27, 15 amaldiçoa o 

homem que esculpi-las e escondê-las. As correntes mais radicais do judaísmo 

continuam rejeitando as imagens:  

“O interdito bíblico das imagens ainda hoje é respeitado pelas correntes mais 

ortodoxas do judaísmo, que rejeitam o contato com qualquer representação 

visual, mesmo os motivos puramente ornamentais e sem nenhuma referência 

figurativa, pois temem que a proximidade de qualquer objeto iconográfico 

seja confundida com as práticas pecaminosas da iconofilia e da idolatria. A 

interdição é tão rigorosamente observada que se um seguidor da Torá estiver 

passando diante de um cartaz ou escultura e algum objeto lhe cair das mãos, 

ele não pode se abaixar para pegá-lo, pois isso poderia ser confundido com 

um gesto de render culto à imagem” (MACHADO, 2001, p. 8). 

 

Assim, o contato com qualquer representação visual é proibido, de forma 

rigorosa, para não caírem nos pecados da iconofilia e da idolatria. 

Revestir a imagem de poderes sobrenaturais e prestar-lhe culto eram práticas 

pagãs. Não existem informações dessas práticas nos primeiros séculos do cristianismo. 

Aos poucos elas foram sendo incorporadas ao mesmo e, também, recebendo 

justificativas teológicas. Portanto, não nasceram entre os bispos e teólogos, mas entre o 

povo leigo, num tempo em que o cristianismo primevo ainda convivia com diversas 

crenças, superstições e práticas cultuais pagãs. Por trás das imagens há questões 

identitárias. Elas podem representar várias realidades: uma instituição ou um país e 

como todo símbolo podem sofrer injúrias.  

“Existe uma dimensão semiótica do símbolo. Ele pode realizar uma espécie 

de ‘amarra social’ e ‘cultual’ que se aplica perfeitamente ao uso das imagens. 

Elas conferem o sentimento da pertença a um grupo ou a uma comunidade” 

(KLEIN, 2006, p. 55). 

 

Não era a toa que nas guerras medievais os ícones religiosos seguiam à frente 

dos guerreiros antes das batalhas, representando o sagrado, mas também os países e as 
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instituições da época. Portanto, a relação do cristianismo com as imagens remonta ao 

paganismo. 

1.1.4. As imagens nos primeiros séculos do cristianismo 

Nos primeiros séculos do cristianismo, a Igreja era contrária à reprodução de 

ícones religiosos. Nessa época não havia justificativa teológica para o uso das imagens. 

Ao contrário, a Igreja não aceitava e reprovava frontalmente a reprodução de ícones 

religiosos, pois temia que as pessoas não conseguissem distinguir uma coisa da outra e 

acabassem por confundir a imagem com aquilo que a mesma representava. 

Hans Belting em sua obra Bild und Kult (Imagem e Culto), cita o sexto cânon 

do Concílio Geral de Elvira em 306 que proibia a presença de pinturas nas Igrejas, 

argumentando que o objeto de veneração e adoração não pertence a uma parede (Cf. 

1994, p. 145). 

No século V o cristianismo passa a assimilar as práticas pagãs e fortalece a 

veneração de imagens. Mas tomava cuidado para distinguir e separar as imagens 

autênticas das falsas, uma vez que nem todas eram dignas de serem veneradas. O 

critério para esse procedimento distintivo era o milagre. Uma imagem autêntica produz 

milagres. A imagem nessa ótica é investida de poderes sobrenaturais e se impostava 

como mecanismo mediador entre o homem e os céus. Numa leitura semiótica, o ícone 

era tomado por àquilo que ele representava. Era a presença miraculosa e ativa da pessoa 

representada no ícone. 

Assim, as imagens e relíquias herdadas dos apóstolos, de Cristo ou da Virgem 

Maria foram elevadas à posição de culto. Belting diz que desaparecia a diferença entre a 

imagem e o seu representado, pois essa diferença era abolida. A imagem se 

transformava através do culto na pessoa que ela representava, pelo menos a sua 

presença miraculosa (Cf. BELTING, 1994, p. 47). 

O século VI foi o tempo do florescimento da veneração das imagens no 

cristianismo. Em maior número florescem as representações da Virgem Maria. No 

Concílio de Éfeso em 431 ela assumiu o título de “Mãe de Deus” (Theotokos). Esse 

culto à Virgem Maria foi incentivado por esse Concílio, numa época em que era forte o 

culto pagão a deusas mães, como era o caso da “mãe da todos os deuses”; entre elas, se 

destacavam: Cibele, de Roma, Diana de Éfeso que também tinha o título de mãe e 

virgem, a deusa Isis, no Egito, cuja imagem era representada segurando o filho Horus. 

As características dessas deusas pagãs foram transferidas para a “Mãe de Deus”, a 
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Virgem Maria. O culto à virgem Maria foi muito forte nos séculos V e VI. No final do 

século VI as imagens de Maria já eram coisas comuns. A ela eram erigidas preces 

pedindo apoio. A imagem mais antiga de Cristo, o famoso Pantocrator, é do século VI. 

Pantocrator, que governa sobre todas as coisas, é uma imagem vinculada ao uso das 

imagens imperiais. Ela enfatiza a majestade de Cristo sobre o mundo. Nela, Cristo está 

representado segurando a Bíblia com uma cruz ao fundo. Em algumas representações, 

sua mão direita é figurada com a junção dos dedos polegar e mindinho, em referência à 

Santíssima Trindade, enquanto os dedos médio e indicador se referem à dupla natureza 

de Cristo, humana e divina. 

1.1.6.  O iconoclasmo bizantino 

O segundo ciclo iconoclasta aconteceu durante o Império Bizantino, nos 

séculos VIII e IX. Nesse período, a produção, disseminação e culto das imagens foram 

proibidos. Os adeptos da iconofilia e da iconolatria foram perseguidos e executados, ao 

mesmo tempo em que os quadros com imagens eram completamente destruídos, 

queimados em praça pública. 

É difícil identificar o que deflagrou o iconoclasmo bizantino no século VIII. É 

provável que as imagens fossem apenas o problema mais aparente de conflitos mais 

profundos. Na época não havia consenso teológico sobre a representação de Cristo e a 

questão em torno da imagem se transformou em fator de crises no Império. Os 

soberanos foram perdendo poder para os proprietários das imagens sagradas, o que 

agravou os conflitos. 

Houve uma interrupção do iconoclasmo no fim do século VII, mas o mesmo 

ressurgiu no princípio do século IX. Roma concentrou o refúgio dos ícones religiosos, 

os quais foram banidos do local onde se deu o seu florescimento cultual. 

Foram contra as imagens os seguintes personagens históricos: o Califa Yazid I 

em 721, que baniu todas as imagens dos templos no Império Arábico. Mais tarde, foi a 

vez do imperador de Constantinopla, Leão XIII, que lançou um edito banindo as 

imagens e destruindo o ícone de Cristo sobre o portão do palácio. Depois, Constantino 

V, filho de Leão XIII, assumindo o poder prosseguiu a luta contra as imagens. Foi ele 

quem presidiu o Sínodo de Hieréia, realizado em 754, que reiterou a condenação das 

imagens. 

O iconoclasmo foi interrompido em 780 com a ascensão ao poder da imperatriz 

Irene e o culto às imagens foi reintroduzido com o apoio do Patriarca Tarasius e o ícone 
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de Cristo foi recolado sobre o portão do palácio. Em 787, no Concílio de Nicéia, entre 

outras questões, foi tratado sobre o problema do culto às imagens e o Concílio revogou 

as decisões do Sínodo anterior de Hieréia e oficializa, com argumentos teológicos o 

culto das imagens. Foi o posicionamento mais ostensivo da Igreja em defesa do culto 

das imagens. Este Concílio de Nicéia decidiu, através de suas resoluções, punir, 

condenando quem desrespeitasse a imagem. Assim dizia uma de suas resoluções: 

“Assim, pois, quem se atreve pensar e a ensinar de outra maneira, ou seja, a 

deixar, seguindo os sacrílegos hereges, as tradições da Igreja, e inventar 

novidades, ou rechaçar algumas das coisas consagradas à Igreja, o Evangelho 

ou a figura da cruz, ou a pintura de uma imagem, ou uma santa relíquia de 

um mártir; (...) a empregar, ademais, em usos profanos os sagrados vasos ou 

os santos monastérios; se forem bispos ou clérigos, ordenamos que sejam 

depostos, se monges e laicos, que sejam separados da comunhão” 

(BELTING, 1963, p. 112). 

 

São resoluções duras, com punições de afastamento do uso de ordem ou 

mesmo excomungados. Mas, as resoluções de Nicéia não intimidavam os iconoclastas 

que voltaram ao poder. Uma nova perseguição ao culto das imagens se deu com o 

imperador Leão V que assumiu o poder em 813. O Patriarca Nicéforo ao se opor 

frontalmente a Leão V acabou destituído do seu cargo e exilado. Nicéforo defendia a 

ideia de que a imagem poderia testemunhar a dimensão humana da vida de Cristo. 

O período iconoclasta se estendeu até 843 com a ascensão ao poder de 

Teodora. Ela nomeou Methodius como Patriarca, ele que havia sido perseguido antes 

por defender as imagens. Nesse ano foi restaurado o culto aos ícones na catedral de 

Santa Sofia, em Constantinopla.  

O Sínodo de 869 encerra a polêmica em torno do uso das imagens, 

conclamando a todos à veneração aos ícones de Cristo, destacando os benefícios que os 

iletrados e ignorantes tiram dos efeitos pictóricos das pinturas (Cf. BELTING, 1963, p. 

150). 

1.1.7. A questão das imagens na Reforma Protestante 

O terceiro ciclo iconoclasta se dá com a Reforma Protestante, no século XVI, 

na idade moderna, causando novamente a destruição dos ícones e a perseguição de seus 

adeptos. Este terceiro ciclo emergiu em um contexto bem diferente do anterior e suas 

causas foram teológicas e se processou durante o período do renascimento. 

Os conflitos em torno das imagens reapareceram com a Reforma desencadeada 

em 1517 por Martinho Lutero, que era monge agostiniano. Além dele, outros 

reformadores contribuíram para destituir o poder que as imagens assumiram ao longo da 
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história da Igreja: Karlstadt, Ulrico Zuínglio e João Calvino. Mas não havia entre eles 

um consenso em torno da controvérsia das imagens. Klein diz que  

“Embora fosse consenso que à imagem não se deveria prestar culto, as 

posições dos reformadores divergiam quanto à propriedade de seu uso. Lutero não era 

simpatizante dos iconoclastas” (2006, p. 67). 

Lutero chegou a criticar os iconoclastas dizendo que eles se desfaziam das 

imagens materiais e enchiam seus corações de ídolos (Cf. BELTING, 1994, p. 63). Ele 

defendia a presença das imagens nos templos por achar que elas exerciam funções 

pedagógicas, expressando conteúdo teológico aos iletrados. Para Lutero, as imagens 

poderiam servir de “memória” ou “testemunha”. O reformador era contrário à retirada 

das imagens, dos ícones religiosos dos templos e entendia que o que devia acabar era o 

seu culto. Interpretava que a proibição de imagens no Antigo Testamento se referia às 

imagens que se colocavam no lugar de Deus. 

Bem diferente era a posição de outros reformadores. O anabatista Karlstadt era 

um iconoclasta ativista que pregava a varredura das imagens dos templos. Já Zuínglio, o 

reformador de Zurique, defendia uma remoção ordeira das imagens, tanto dos lares, 

quanto das Igrejas e nenhuma imagem devia ser tolerada, com exceção do crucifixo que 

expunha a humanidade de Cristo e não representava a sua divindade. Ninguém deveria 

quebrar, rasgar ou fazer qualquer coisa que causasse danos ao crucifixo, sob pena de 

pesado castigo. 

A remoção ordeira das imagens liderada por Zuínglio aconteceu nos meses de 

junho e julho de 1524. E não houve distúrbios durante os dias em que as imagens foram 

retiradas dos templos de Zurique. As portas das Igrejas eram trancadas para a “limpeza” 

das imagens delas, de modo que a missão transcorresse de forma tranquila. Murais 

foram raspados, pinturas foram queimadas e as estátuas foram destruídas. As paredes 

dos templos foram pintadas de branco, de modo a não ficar nelas nenhum vestígio de 

imagens. Depois desta empreitada, Zuínglio dizia orgulhosamente que em Zurique as 

Igrejas ficaram positivamente luminosas e as suas paredes ficaram maravilhosamente 

brancas (Cf. GARSIDE JR., 1966, p. 160). 

No dia 8 de agosto de 1535, o combate às imagens acontece em outra cidade 

suíça, Genebra. O bispo local é deposto pelos iconoclastas que quebraram as imagens. 

Foi um marco da Reforma Protestante na cidade. A remoção das imagens foi 

comemorada como a derrota da Igreja Católica. Em Genebra o iconoclasmo assumiu 
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uma nova face. Ao invés de ser removido, o ícone era deixado mutilado, ficava no 

mesmo lugar onde estava, mas só que com as mãos e a cabeça quebradas, com clara 

intenção de zombaria das imagens que no entender dos iconoclastas não tinham poder 

nenhum. A fúria perpetrada às imagens representavam a fúria dirigida contra a Igreja de 

Roma que era associada às práticas pagãs de idolatria. A revolta iconoclasta foi 

celebrada com a fixação de uma placa de bronze com um texto em latim clássico em 

memória do evento. Era a vitória da palavra sobre a imagem (Cf. KLEIN, 2006, p. 71). 

Calvino relegava à palavra o único poder de representar o sagrado e somente a 

palavra poderia ser considerada o espelho de Deus. Ele aceitava a expressão artística 

que contivesse temas humanitários. Mas nenhuma reprodução de imagens era permitida 

durante o seu regime em Genebra. 

Com suas posturas iconoclastas os protestantes reformadores se aproximavam 

do judaísmo, que também recusava as imagens e valorizava a palavra. Para ambos, a 

bíblia constituía a única forma de relação de Deus ao ser humano. O movimento 

iconoclasta buscou despir as imagens de suas funções mediadoras, dando lugar a voz de 

Deus que só poderia ser ouvida pela escritura sagrada. Progressivamente, as escrituras 

se consolidam como o principal elemento identitário protestante. Recusando o que eles 

consideraram a idolatria das imagens, caíram na textolatria, dando supremacia à 

palavra. 

Ao entrarmos no século XXI ficamos com a sensação de que a postura 

iconoclasta dos reformadores Zuínglio e Calvino tenha sido exorcizada até mesmo nos 

ambientes protestantes que fizeram dela sua bandeira de luta e de identidade religiosa. 

Olhando hoje dentro dos templos protestantes, constatamos os mesmos despidos de 

qualquer referência imagética ao sagrado. Mas, em algum momento impreciso do século 

XX, os iconoclastas capitularam. Renderam-se, não diante da força imagética litúrgica, 

mas sim, diante de algo que, talvez eles mesmos, pouco, ou quem sabe, em nenhum 

momento ainda pensaram: o vetor irrefreável das imagens da mídia (Cf. KLEIN, 2006. 

p. 187). Na contemporaneidade, os iconoclastas fabricam imagens deles mesmos, 

através dos seus programas religiosos na televisão. 

1.2. Momentos significativos da Igreja Católica na sua relação com a mídia 

Retoma-se a relevante contribuição já feita pelo comunicólogo José Marques 

de Melo quando tratou da relação entre a comunicação e o poder eclesial no seu livro 
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“Comunicação eclesial: utopia e realidade” de 2005 (Paulinas) e no final faremos a 

nossa análise identificando o atual momento ou fase da relação Igreja Católica e Mídia. 

De início, é fundamental recordar, que nas sociedades, o modo hegemônico de 

comunicação é determinado através do controle dos meios de produção. No caso da 

Igreja Católica, isto não é diferente. Quem detém os meios de comunicação nas mãos 

mantém, também, o poder de controle sobre o que será veiculado através deles. Sobre 

isto, Melo diz que: 

“Nas sociedades, os modos de comunicação refletem os modos de produção. 

Quem detém o controle dos meios de produção detém, também, a 

propriedade dos meios de comunicação. E, naturalmente, determina o modo 

hegemônico de comunicação” (2005, p. 23). 

 

Tratando da Igreja Católica, constata-se que as suas práticas de comunicação 

variaram ao longo do tempo, oscilações que correspondem às transformações estruturais 

da própria instituição e reflexo da sua inserção na sociedade, está, também, em 

constantes e rápidas mutações históricas. Melo, examinando a história da comunicação 

na Igreja Católica, na perspectiva da história social ou da história das relações da Igreja 

com a comunicação, aponta quatro fases bem definidas, assim identificadas: a fase da 

repressão; a fase da aceitação desconfiada dos novos meios de comunicação; a fase do 

aggiornamento
40

; a fase do reencontro entre povo e Igreja. Vejamos cada uma delas. 

1.2.1. A fase da censura e da repressão 

A primeira fase ele denomina de fase da censura e da repressão. É uma fase 

longa e dolorosa que vai do Papa Inocêncio VIII (que governou a Igreja de 1484 a 1492. 

No ano de sua posse como pontífice escreveu uma bula na qual justificava a Inquisição, 

assim como a cremação das bruxas) até o Século XIX. O organismo católico que se 

destacou nessa época e ainda é lembrado até hoje é a Santa Inquisição – a instituição 

criada para fazer um controle rigoroso nos processos de reprodução da palavra escrita. 

                                                             
40 A palavra italiana aggiornamento, popularizada pelo Papa João XXIII por ocasião da realização do 
Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965) e que significa atualização, renovação, rejuvenescimento, ou 
seja, o esforço e empenho da Igreja Católica em abrir-se e adaptar-se ao mundo moderno. Essa palavra 
resumiu bem o espírito e os objetivos deste Concílio, que teve um caráter fundamentalmente pastoral. 
Aggiornamento, durante o Concílio, significava “abrir as janelas da Igreja ao mundo para se reconciliar 
com ele e para servi-lo, ou traduzir a mensagem cristã para a cultura do nosso tempo” (FLORISTÁN et al. 
Dicionário de Pastoral. 1990, p. 27). Tratava-se de uma reforma e inovação por meio do seguimento de 
Jesus Cristo. O Concílio propunha um diálogo dentro da Igreja e da Igreja com a sociedade (Cf. Ibid., p. 
26-27). Para entendermos bem o espírito deste Concílio, indico a leitura do livro “Revisitar o Concílio 
Vaticano II” de Dom Demétrio Valentini, 2011, Paulinas, onde o autor afirma que “(...) Existem hoje 
muitas ofertas de renovação eclesial que não possuem a densidade e o peso daquelas propostas pelo 
Vaticano II” (p. 11). O Concílio Vaticano II permanece válido e continua sendo referência segura para 
uma autêntica renovação da Igreja. 
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Através desse organismo a hierarquia católica se apresenta como intermediária entre o 

saber produzido, não apenas o teológico, e sua expansão na sociedade. 

1.2.2. A fase da aceitação desconfiada dos novos meios de comunicação 

A segunda fase é a da aceitação desconfiada, por parte da Igreja, dos novos 

meios de comunicação. Fase que demonstra uma mutação profunda. Vai desde o tempo 

do pontificado do Papa Leão XIII (que governou a Igreja de 1878 até 1903 e que em sua 

primeira encíclica publicada em 21 de abril de 1878 propunha a reconciliação da Igreja 

com a cultura entre as tarefas mais importantes do seu pontificado) até a convocação 

oficial do Concílio Vaticano II pelo Papa João XXIII, que ocorreu em 25 de dezembro 

de 1961 através da Constituição Apostólica Humanae salutis. 
41

 

A Igreja, que na fase anterior, exercia um rigoroso controle sobre a imprensa, 

vigiando-a, bem como sobre os novos meios que surgiam, como o cinema e o rádio, 

sente-se impelida a adaptar-se aos novos tempos, emergidos pelas transformações 

sociais. Nesta segunda fase ela começa a aceitar, mesmo que de forma desconfiada, os 

meios eletrônicos e dá um passo adiante, ao ousar utilizá-las e a servir-se deles com o 

objetivo de difundir suas mensagens. Aqui também se inicia a sua mudança de postura 

em relação à imprensa, mesmo que num ritmo lento. Esta fase é marcada através do 

documento eclesial do Concílio Vaticano II, em latim, denominado “Inter mirifica”, 

“Entre as maravilhas”, sobre os meios de comunicação social, promulgado pelo Papa 

Paulo VI em 4 de dezembro de 1963. Vejamos um trecho desse documento em que 

aparece claramente esta aceitação desconfiada por parte da Igreja em relação aos meios 

de comunicação social: 

“Entre as maravilhosas invenções da técnica que, sobretudo no nosso tempo, 

a inteligência humana, com o auxílio de Deus, depreendeu das coisas criadas, 

                                                             
41 O Papa João XXIII abriu para a Igreja novos e importantes caminhos rumo ao futuro. Por inspiração 
espontânea, segundo sua própria explicação, propôs o Concílio Ecumênico Vaticano II em 25 de janeiro 
de 1959 (este foi o primeiro anúncio do mesmo), diante dos cardeais. Na ocasião, expôs, também, os 
objetivos de tal convocação: a Igreja deveria adaptar-se às exigências da época. A palavra 
aggiornamento foi utilizada pela primeira vez por ele em 14 de junho de 1959, significando “abertura da 
Igreja”. Quando anunciou o Concílio o Papa não tinha todas as coisas detalhadas para o mesmo e, 
tampouco, tinha clareza sobre o seu alcance, pois acreditava que o mesmo teria apenas uns três meses 
de duração. Em 25 de dezembro de 1961 ele convocou o Concílio para o ano de 1962 e determinou a 
data de 11 de outubro de 1962 para o seu início. Na sessão de abertura participaram mais de 2.500 
padres conciliares na cidade de Roma. Vieram também para o Concílio, atendendo ao convite do Papa, 
pela primeira vez, 18 Igrejas não católicas, que participaram como observadoras. No final do 1º período 
das sessões que se estenderam até 8 de dezembro de 1962, o Papa adoeceu gravemente e não 
sobreviveu para o segundo período de sessões. Em 3 de junho de 1963 veio a falecer. A história lhe 
reserva o título de o “Papa do Concílio”, inaugurando uma nova era na caminhada da Igreja Católica (Cf. 
FISCHER-WOLLPERT, 1999, p. 165-167). João XXIII governou a Igreja Católica de 1958 a 1963. 
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a santa mãe Igreja com especial solicitude acolhe e promove aquelas que de 

preferência dizem respeito ao espírito do homem e abriram novos caminhos 

para a fácil comunicação de toda espécie de informações, ideias e 

ensinamentos. Entre essas invenções sobressaem os meios que, por sua 

natureza, são capazes de atingir e movimentar não somente os indivíduos mas 

toda a sociedade humana, como a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão e 

outras invenções deste gênero, que por isso mesmo podem ser chamadas: 

meios de comunicação social. 

A santa mãe Igreja sabe que esses meios, se retamente empregados, oferecem 

valioso auxílio ao gênero humano, por contribuírem eficazmente para recrear 

e enriquecer o espírito, propagar e consolidar o reino de Deus. E sabe 

também que os homens podem usá-los contra o desígnio de Deus Criador e 

transformá-los em instrumentos da sua própria perdição; e além disso, sente 

maternal angústia pelos danos que, com o mau uso deles, se têm infligido, 

com demasiada frequência, à sociedade humana” 
42

(COSTA, 1997, IM, nº. 1 

e 2, p. 87-88). 

 

Foi a primeira vez que a Igreja Católica tratou dos meios de comunicação 

social em um Concílio Ecumênico e também é a primeira vez em que ela assegura, num 

documento desse porte, que tem a obrigação e o direito de utilizar as tecnologias da 

comunicação. É também, a primeira orientação geral da instituição católica para a 

utilização dessas “maravilhosas invenções da técnica” e do progresso humano.  

Um documento conciliar tem mais expansão e repercussão do que uma 

encíclica pessoal ou uma fala do papa. Ao ser submetido à votação geral na 74ª 

Congregação Geral, durante o Concílio, com 2112 votantes, esse documento foi 

aprovado com 1598 “sim” e 503 “não”, revelando um número elevado de padres 

conciliares a quem o documento não agradou. Na votação final, diante do Papa, obteve 

o seguinte resultado: de 2124 votantes, 1960 disseram “sim” e 164 disseram “não”, 

tornando-se o documento do Concilio aprovado com o maior número de votos não 

favoráveis.
43

  

Nesse documento a Igreja escolheu a expressão “Comunicação social” em vez 

de outras terminologias, como: “técnicas de difusão”, ou “instrumentos audiovisuais”, 

ou “mass media” ou ainda “comunicação de massa”, por não expressarem corretamente 

as preocupações, desejos e perspectivas da Igreja.  

A Igreja olha a comunicação como um processo entre os homens e entende que 

a mesma não se reduz a instrumentos técnicos de transmissão e destacou a dimensão 

social dos meios necessários à comunicação humana, indo assim além dos instrumentos 

                                                             
42 Na citação, os grifos são nossos, destacando a aceitação desconfiada dos meios de comunicação social 
por parte da Igreja, nos aspectos de bem e de mal que eles podem promover. 
43 Para um aprofundamento em torno das polêmicas e críticas surgidas à época do Concílio com o Inter 
mirifica, remeto ao livro “A Igreja e a democratização da comunicação”, 1994, de Joana T. PUNTEL, 
publicado pelas Paulinas, p. 53-62. 
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técnicos e incluindo todas as demais formas de comunicação humana tal como se 

estruturam e se manifestam nas diversas sociedades e culturas.  

O “Inter mirifica” fez um avanço em relação aos documentos anteriores por 

conferir à sociedade o direito à informação, à escolha livre e pessoal em vez da censura 

e da proibição, além de reconhecer que é dever de todos contribuir para uma boa 

formação da opinião pública.  

1.2.3. A fase do Aggiornamento 

A terceira fase é chamada por Melo de fase do aggiornamento. Esta fase 

corresponde à velocidade com que se dão as transformações sociais e tecnológicas. As 

transformações na sociedade em ritmo acelerado exigem que a Igreja acerte o passo 

para adaptar-se às exigências do mundo. É do Concílio Vaticano II que emerge a 

palavra aggiornamento, como já averiguamos anteriormente. A principal referência 

dessa fase é a Instrução Pastoral “Communio et progressio”, “A Comunhão e o 

progresso”, promulgada pelo papa Paulo VI em 23 de maio de 1971, por determinação 

do Concílio Vaticano II. Trata-se de uma interpretação atualizada do Decreto “Inter 

mirifica”.  

Nesta fase a Igreja vive um deslumbramento ingênuo em relação aos meios de 

comunicação, o que significa, uma mudança brusca de rota, um desvio acentuado 

comparado com o comportamento anterior. Isto por que a Igreja recusou anos a fio a 

comunicação na sua dimensão intrínseca, nos aspectos de dialogicidade, universalidade; 

de repente ela fica deslumbrada com os meios de comunicação e assume que é preciso 

utilizá-los na evangelização. Passa a admitir que a tecnologia de reprodução eletrônica, 

sobretudo o rádio e a televisão são um potencial de ampliação e da penetração da 

mensagem do evangelho e poderia assim expandir o seu trabalho eclesial: 

“A comunhão e o progresso da convivência humana são os fins primordiais 

da comunicação social e dos meios que emprega, como sejam: a imprensa, o 

cinema, o rádio e a televisão. Com o desenvolvimento técnico destes meios, 

aumenta a facilidade com que maior número de pessoas e cada um em 

particular pode ter acesso a eles; aumenta também o grau de penetração e 

influência na mentalidade e comportamento das mesmas pessoas. 

A Igreja encara estes meios de comunicação como “dons de Deus”, na 

medida em que, segundo intenção providencial, criam laços de solidariedade 

entre os homens, pondo-se assim a serviço da sua vontade salvífica. (...) 

Os meios de comunicação social, portanto, prestam um tríplice serviço à 

Igreja: possibilitam a sua manifestação ao mundo; promovem no seio da 

mesma Igreja, o diálogo; e, finalmente, põem-na na corrente da mentalidade 

dos homens de hoje, aos quais deve anunciar o Evangelho, mas usando uma 

linguagem compreensível ao mundo e partindo da problemática que agita o 

gênero humano. (...) 

(...) também o nosso trabalho apostólico atual dever usar as mais recentes 

descobertas da técnica. De fato, seria impossível, hoje em dia, cumprir o 
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mandato de Cristo, sem utilizar as vantagens oferecidas por estes meios que 

permitem levar a mensagem a um número muito superior de homens. Aliás, o 

Concílio Vaticano II exorta os católicos a que, ‘sem demora, usem os meios 

de comunicação social, nas diversas formas de apostolado’” (DARIVA 

[Org.], 2003, CP, nº. 1-2. 125-126, p. 83 e 120-121). 

 

Assim, “Communio et progressio” é o mais avançado documento da Igreja 

sobre as comunicações. Ele foi escrito pela Comissão Pontifícia para os Meios de 

Comunicação Social. Como documento oficial da Igreja Católica foi aprovado e 

promulgado pelo Papa Paulo VI.  É uma resposta pastoral ao decreto “Inter mirifica”. 

O documento entre outras coisas, diz que a Igreja no seu apostolado deve utilizar-se dos 

meios de comunicação e por isso é considerado a magna carta da comunicação cristã, 

caracterizada por uma aproximação mais positiva entre a comunicação e a Igreja. Nesse 

documento a mídia não é vista mais como um perigo, mas como força benéfica e 

também foge de um discurso moralizante, levando em consideração as diferentes 

tendências da sociedade moderna, louvando o progresso tecnológico num discurso 

perpassado de idealismo. A instrução mantém-se num nível ideal, com propostas de 

regras éticas inviáveis na vida social, por negligenciar a função ideológica que os meios 

de comunicação de massa exercem sobre a sociedade (Cf. PUNTEL, 1994, p. 63-70). 

Em nível da América Latina, essa fase de deslumbramento com os meios de 

comunicação social é marcada pela Conferência de Medellín (1968), que dedicou 24 

números de quesitos em relação a eles, descrevendo a situação dos meios de 

comunicação no continente, a justificação da acolhida e incentivo aos meios de 

comunicação pela Igreja – “Também na América Latina, a Igreja recebe com prazer a 

ajuda providencial desses meios, com a firme esperança de que contribuirão cada vez 

mais para a promoção humana e cristã do continente” (CCM, 1998, nº 16 sobre os 

Meios de Comunicação Social, nº 4b, p. 218) 
44

 e, finalmente, diversas recomendações 

pastorais, entre elas, de que a Igreja dever estar presente neste campo, o direito dela 

mesma possuir meios próprios, a inserção dos cristãos nesses meios, como fermento na 

massa, a necessidade da formação de profissionais que atuem nesse campo 

comunicacional, assim como a necessária formação de seminaristas, sacerdotes, bispos 

e religiosos. Em Medellín a Igreja recomenda a utilização e emprego dos meios de 

comunicação em todos os níveis e em todas as formas na sua ação pastoral. 

                                                             
44 CCM é a abreviação de Conclusões da Conferência de Medellín, 1968. 
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1.2.4. Fase do reencontro entre povo e Igreja 

É a quarta fase, na qual a Igreja se reencontra com o povo. É o tempo vivido 

pela Igreja latino-americana, sobretudo, depois da Conferência Episcopal de Puebla, no 

México em 1979. É o tempo da redescoberta da comunicação em toda a sua plenitude. 

A Igreja deixa de acreditar que a tecnologia pode resolver os problemas da ação 

evangelizadora e passa a adotar uma postura de avaliação crítica, repensando a questão 

da comunicação.  

O número 1088 do texto oficial de Puebla, 1979, assim se expressa:  

“Educar o público receptor para que tenha uma atitude crítica perante o 

impacto das mensagens ideológicas, culturais e publicitárias que nos 

bombardeiam continuamente, com o fim de neutralizar os efeitos negativos 

da manipulação e massificação” (DP, 1979, p. 342).
45

 

 

Já o número 1091, letra i, diz o seguinte:  

“Conhecida a situação de pobreza, marginalização e injustiça em que estão 

imersas grandes massas latino-americanas e de violação dos direitos 

humanos, a Igreja, no uso de seus meios próprios, dever ser cada dia mais a 

voz dos desamparados, apesar dos riscos que isto implica” (DP, 1979, p. 

343). 

 

Aparecem nesta fase a preocupação e postura crítica da Igreja em relação aos 

MCS, assim como o seu propósito de, através dos seus próprios meios, ser a voz dos 

sem voz e sem vez. Em relação a esta fase, Melo diz que a Igreja faz: 

“Uma autocrítica em relação aos posicionamentos anteriores e busca novos 

padrões, resgatando as práticas do cristianismo primitivo, em certo sentido 

vivenciadas intensamente pelas comunidades eclesiais de base em todo 

continente. A Igreja passa a incentivar, a patrocinar, a respaldar experiências 

de comunicação do próprio povo. Facilita de modo que os seus meios de 

comunicação sejam voz dos que não tem voz e cria condições para que o 

povo de Deus, organizado em comunidades, passe a ter voz através dos seus 

próprios meios. Em síntese, estimula a criação de meios populares de 

comunicação, rompendo o silêncio secular a que esteve condenado o nosso 

povo” (2005, p. 26). 

 

Nesta quarta fase, que se constata, sobretudo, na América Latina, a Igreja 

supera aquele “deslumbramento ingênuo” com os MCS, da fase anterior e passa a ter 

uma postura mais crítica e mais combativa, em favor do povo oprimido e injustiçado e 

dos seus direitos fundamentais, afinal, era o tempo da ditadura militar que assolava o 

país. A Igreja era a força profética e a única voz que tinha a coragem de se levantar 

contra o regime dos coronéis. 

                                                             
45 DP significa Documento de Puebla. 
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1.2.5. A fase da Igreja diante da Cultura Midiática 

Puntel, em continuidade a essa instigante abordagem de Melo, aponta uma 

quinta fase, identificada por ela como “A Igreja diante da cultura midiática”. No seu 

entender, trata-se da fase em que a Igreja faz uma grande reviravolta na sua reflexão em 

relação ao mundo da comunicação, onde uma significativa evolução no pensamento 

eclesial começa a tomar corpo: 

“Mesmo no que diz respeito aos new media, a Igreja começa a expressar-se 

com mais clareza a respeito do impacto que elas têm na construção social, 

tanto que a Igreja passa a refletir sobre a comunicação (e aqui está a 

novidade!) não mais da forma restrita ou somente como “meios” ou 

“instrumentos” (isolados) a serem usados ou dos quais precaver-se. Mas ela 

refere-se como que um ‘ambiente’, no qual estamos imersos e do qual 

participamos. Trata-se de uma cultura, a cultura midiática. Vamos encontrar a 

iluminante ‘revolução’ de pensamento não em um documento específico 

sobre a comunicação, mas em um texto dedicado ao novo enfoque da missão 

da Igreja no mundo atual, a encíclica ‘Redemptoris Missio’ (1990) que ao 

referir-se aos novos ‘areópagos’ modernos como lugar de evangelização 

(missão), coloca o mundo da comunicação em primeiro lugar e insiste no 

novo contexto comunicativo como uma ‘nova cultura’” (PUNTEL, 2003, 

disponível em 

http://www.paulinas.org.br/sepac/edicomunicacao/contribuicoesedesafiosmid

iascat.aspx. Acesso em 29 out. 2011). 

 

A comunicóloga vê nesse documento eclesial uma mudança consistente na auto 

compreensão que a Igreja processa na sua relação com a mídia, não mais uma relação de 

desconfiança e nem de simples lógica instrumental. A Igreja passa a entender, pelo 

menos no documento referido, que o seu modo de comunicar deve ser inculturado, ou 

seja, uma evangelização que se dê, “na” e “pela” “cultura midiática”. Ai se constata esse 

novo conceito nos documentos eclesiais de “cultura midiática” entendendo com o 

mesmo que se trata de a Igreja “adquirir mais profundamente a cultura e a linguagem da 

mídia”. Nos documentos eclesiais mais recentes sobre a relação da Igreja com a 

comunicação, a Igreja passa a compreender a mídia como “uma cultura dos nossos 

tempos”. Esta é a novidade em relação aos documentos anteriores. A igreja acena para 

um novo ambiente midiático e que ela denomina “cultura midiática”. Puntel consegue 

identificar mudanças em curso, que apresentam desafios para a Igreja Católica, mas não 

analisa suficientemente estas mudanças, ao intuir que a Igreja necessita inculturar-se na 

nova realidade (ou cultura) midiática, conhecendo e utilizando também as linguagens 

próprias do mundo midiático. A comunicóloga, pelo menos nos seus escritos, não 

percebeu que há um jogo de forças, de dois campos poderosos, o campo religioso e o 

campo midiático e que ambos carregam em seus bojos projetos de totalidade, ou seja, a 

religião pretende abarcar a mídia e a mídia com seus projetos antropofágicos, de 

http://www.paulinas.org.br/sepac/edicomunicacao/contribuicoesedesafiosmidiascat.aspx
http://www.paulinas.org.br/sepac/edicomunicacao/contribuicoesedesafiosmidiascat.aspx
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devoração de tudo e de todos, pretende engolir a religião, potencializando-se cada vez 

mais, trazendo para os ambientes midiáticos, a força própria das linguagens religiosas, 

que são simbólicas. Estas forças sacralizam a mídia e despersonalizam o sagrado ao o 

apresenta-lo nos espaços midiáticos com características midiáticas.  

Considera-se esta fase o ponto de chegada e quem sabe, também de partida, 

para novos estudos sobre a relação mídia e religião. Esta relação não é uma relação sem 

produtos, sem consequências. Fazem-se necessárias algumas perguntas: Que mídia 

surge com a presença do sagrado nos ambientes midiáticos? Que religião está surgindo 

da mídia? Quais dos dois campos será mais forte e passará a ditar as regras do jogo 

midiático? É o que pretendemos refletir neste momento. 

1.2.6. A fase do Catolicismo em processo de midiatização 

Ousa-se identificar uma nova fase, em curso na contemporaneidade, 

denominada de fase do catolicismo midiatizado, ou em processo de midiatização, ou de 

midiatização da religião, o que inclui tanto o catolicismo como as demais religiões e 

crenças que entram no mundo da mídia. Esta entrada das religiões na mídia não é 

impune. Trás consequências patológicas que as Igrejas e religiões em geral ainda não 

atentaram em profundidade, o que as transforma em reféns de um processo em curso. 

Trata-se de uma fase iconofágica do catolicismo, ou seja, o catolicismo (e também as 

demais religiões não escapam desse processo) devora imagens e ao mesmo tempo é 

devorado por elas. Ao se abordar esta fase, se lida com os conceitos de “midiatização” e 

de “iconofagia”, que serão explicitados no decorrer do trabalho. 

1.  A midiatização da sociedade e da religião 

A sociedade, uma vez midiatizada, midiatiza tudo aquilo que faz parte dela, 

que está dentro dela e, entre as suas diferentes e múltiplas esferas, a da religião. Passa-se 

de uma sociedade dos meios a uma sociedade da midiatização. O que se entende por 

Midiatização  

Utiliza-se o conceito de midiatização na mesma linha dos autores que se 

debruçaram a refletir sobre o mesmo, entre eles, Braga (2009), Muniz Sodré (2010), 

Pedro Gilberto Gomes (2008) e Fausto Neto (2008), entre alguns. É difícil datar quando 

esse termo começou a ser utilizado. 
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Para Braga (2009) 
46

 quando se fala em midiatização se pensa logo na forte 

presença da mídia na sociedade. Antecedendo a palavra midiatização, temos o termo 

“midiatizada” que se refere à sociedade midiatizada ou midiática, fazendo-nos pensar da 

ação da mídia sobre a sociedade. Já o uso do termo “midiatização” é mais recente, como 

objeto central de estudo, entre os últimos 10 ou 12 anos. Diz ele que 

“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).
47

 

 

Num determinado momento os eventos, os fenômenos começam a ser 

mostrados, ou se organizam em função da mídia ou segundo um olhar midiático. 

Acontece ai a midiatização. Nos processos de midiatização, a mídia organiza e 

impregna o social, passam a ser o ambiente no qual toda a vida social se move. Quando 

falamos de midiatização estamos dizendo que a mídia deixa de ser um campo fechado 

em si, escapa para além de suas utilidades instrumentais, e passa a ser um produtor de 

sentidos sociais. A midiatização cada vez mais vai se tornando na contemporaneidade o 

processo de referência para as interações, mas não sem lacunas e sem desafios, como 

poderemos constatar adiante! 

Sodré diz que a sociedade contemporânea rege-se pela midiatização, entendida 

por ele como um quarto bios:  

“(...) quer dizer, pela tendência à ‘virtualização’ ou tele realização das 

relações humanas, presente na articulação do múltiplo funcionamento 

institucional e de determinadas pautas individuais de conduta com as 

tecnologias da comunicação” (2010, p. 21). 

 

Ele distingue “midiatização” de “mediação”,
48

 enquanto esta última se refere 

ao significado da ação de fazer ponte ou promover a comunicação entre duas partes, que 

                                                             
46 Entrevista à IHU Online, abril de 2009, edição 289. 
47

 Ibid. 
48 O conceito de “mediação” surgiu na Escola de Chicago e foi reabilitado por Habermas em sua “Teoria 
da ação comunicativa” e que inspirou as teorias libertárias da comunicação na América Latina. O 
conceito supõe a ideia de fluxo entre produção e recepção, resultando no consumo ativo e criativo, que 
produz novos sentidos e novas racionalidades e que, articulam-se simbolicamente entre a realidade e a 
sua representação. Na América Latina é Jesús Martin-Barbero que geralmente utiliza a expressão 
“mediação” na sua obra “Dos meios às mediações” (2003). Para Barbero “a mediação refere-se às 
construções culturais e simbólicas, às ressignificações do sujeito no contexto dos meios de comunicação” 
(Ciro Marcondes Filho. In: Dicionário da Comunicação, 2009, p. 249). “Mediação” seria o pano de fundo 
no qual as manifestações comunicacionais engendram as tramas culturais. É no contexto dos estudos da 
mediação que surgem os estudos da recepção e se passa a olhar para a comunicação como um 
processo. 
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implica em diferentes formas de interação, a primeira se refere a uma ordem de 

mediações socialmente empresariais, com a ênfase num tipo particular de interação que 

ele denomina de “tecnointeração” que tem a característica de uma prótese tecnológica e 

mercadológica da realidade sensível, que ele chama de “médium” 
49

 (Cf. p. 21). 

A midiatização seria uma midiatização social tecnologicamente exacerbada, 

constituindo espaço próprio e relativamente autônomo em relação às mediações 

tradicionais. Nesse ambiente de midiatização a reflexividade institucional torna-se 

reflexo real pelas tecnointerações. Resultado disso é a indiferenciação entre o homem e 

a sua imagem – aonde o indivíduo vive muito pouco auto reflexivamente, sendo 

absorvido pelas tecnointerações. Sodré diz que “implica a midiatização, por 

conseguinte, uma qualificação particular da vida, um novo modo de presença do sujeito 

no mundo e ou, pensando-se na classificação aristotélica das formas de vida, um ‘bios’ 

específico” (2010, p. 24). Ele chama esse “bios” de “quarto âmbito existencial” (p. 25). 

Como exemplo desse quarto bios ele cita o filme norte-americano “O show de Truman” 

no qual o personagem principal vive numa comunidade na qual todas as suas ações 

cotidianas são cenarizadas e transmitidas a um público real, através da câmara de TV 

controladas e direcionadas por técnicos e um diretor. A cidade imaginária de Truman é 

uma metáfora desse “quarto bios”, um arremedo da forma social midiática (p. 26). A 

linguagem midiática passa a ser produtora da realidade. A esse respeito Sodré afirma 

que: 

“Na verdade, há muito tempo se soube que a linguagem não é apenas 

designativa, mas principalmente ‘produtora’ de realidade. A mídia é, como a 

velha retórica, uma técnica política de linguagem, apenas potencializada ao 

modo de uma antropotécnica política – quer dizer, de uma técnica formadora 

ou interventora na consciência humana – para requalificar a vida social, 

desde costumes e atitudes até crenças religiosas, em função da tecnologia e 

do mercado” (2010, p. 26). 

 

Para Sodré, esta é a questão central de toda a comunicação contemporânea. A 

mídia passa a assumir a função de sujeito, ou protagonista do processo social, com 

repercussões políticas em todas as esferas da vida, do privado ao social. A mídia como 

estruturadora ou reestruturadora de percepções e cognições dizendo as coisas que 

devem ser feitas, tanto em nível individual quanto coletivo (2010, p. 26-27). A mídia 

                                                             
49 Sodré compara o médium contemporâneo ao espelho, considerado por ele a prótese primitiva, 
mantendo as diferenças devidas. Enquanto o espelho traduz reflexivamente o mundo sensível, fechando 
na sua superfície tudo o que reflete, o médium simula o espelho, mas não é jamais puro reflexo; é 
também condicionador ativo do que reflete (Cf. SODRÉ, 2010, p. 21). 
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com essa configuração da plena realidade virtual já é uma nova forma de consciência 

coletiva e com os modos específicos de produzir efeitos. 

No caso das televisões católicas, os indivíduos que atuam nelas são suscetíveis 

de se converterem em realidade midiática. Na expressão de Sodré: 

“Núcleo de tecnointerações várias, ele se torna imagem e ‘medium’ (análogo 

ao self médium da realidade virtual) e investe-se, por uma espécie de imersão 

virtual na esfera significativa, das regras do código de visibilidade pública 

vigentes no momento, tornando-se boa ‘cara de vitrine’. Imagem pública, 

como se infere, não é a representação tecnicamente audiovisual (retrato, 

filme, etc.) de um referente humano, mas um simulacro verossímil ou crível. 

É a realidade tecnocultural de uma aparência, de uma sombra” (2010, p. 37). 

 

Nessa perspectiva, ser imagem pública significa tornar-se interpretante de uma 

determinada conjuntura de valores, significa tornar-se “médium”. Significa a realização 

de forma acabada e abstrata da relação humana mediada pelo mercado, significa existir 

como indivíduo “irreal”, mero suporte para signos que estão abertos para representar a 

realidade instituída exclusivamente como mercadoria (Cf. SODRÉ, 2010, p. 38). 

Gomes (2008), partindo dessa concepção de midiatização de Sodré, recorda 

que mover-se no horizonte do conceito de midiatização é permanecer em outra 

ambiência. Ele fala de uma ecologia comunicacional, retomando a expressão de Sodré, 

de “bios” midiático, um princípio, um modelo e uma atividade de operação de 

inteligibilidade social. Para o comunicólogo, a midiatização é a chave hermenêutica pra 

a compreensão e interpretação da realidade. A partir desse prisma, a sociedade se vê, se 

conhece a partir da perspectiva da mídia e dos seus fenômenos. É possível, então, falar 

da mídia como um novo “locus” de compreensão da sociedade (Cf. 2008, p. 21). 

A tecnologia midiática transforma-se em uma nova ambiência, que por sua vez, 

constrói novos sentidos, induzindo a uma nova forma de organização social, mesmo que 

exista um real que não é abarcado pela mídia. Na sociedade midiatizada, uma pessoa, 

um fato ou aspecto da vida que não seja midiatizado, é como se não existisse. A esse 

respeito, como estamos abordando sobre religião e Igrejas na mídia, Stewart Hoover, 

professor de Estudos de Mídia da Universidade do Colorado em Boulder, EUA, diz que 

“para existirem hoje, as religiões devem existir na mídia”. Enfatizando com isso que a 

experiência da religião, do sagrado, da espiritualidade, ocorre hoje via protocolos 

midiáticos. Elas, as instituições religiosas, com suas ofertas de salvação, devem fazer 

parte do mercado e têm sido lentas para se mover nessa direção (Entrevista à IHU 

Online, 04 de dezembro de 2011, disponível em 
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http://www.ihu.unisinos.br/noticias/504606-a-experiencia-da-religiao-e-da 

espiritualidade-hoje. Acesso em 15 dez. 2011).  

Quem não se inserir dentro do processo de midiatização corre o risco de 

exclusão das grandes vias de construção de sentido social na contemporaneidade. Para 

que tudo seja real é necessário que tenha sido midiatizado, ocorra eletronicamente. 

Aqui, a técnica transforma-se na essência do homem, ela passa a exercer um papel 

hegemônico na sociedade, deslocando o ser humano da missão que lhe cabe como 

protagonista da história e dos seus rumos (Cf. GOMES, 2008, p. 21-23). 

Fausto Neto (2008), afirma que a midiatização é o resultado dos processos 

midiáticos que se instauram nas sociedades industriais. O campo da mídia, redesenhado 

pela presença da tecnologia e seus protocolos comunicacionais, ganhou um papel 

regulatório. Ou seja, a vida e a dinâmica dos diferentes campos são atravessados, 

mediados “pela tarefa organizadora tecno simbólica de novas interações realizadas pelo 

campo das mídias” (2008, p. 90). 

Assim ele define midiatização: 

“Trata-se da emergência e do desenvolvimento de fenômenos técnicos 

transformados em meios, que se instauram intensa e aceleradamente na 

sociedade, alterando os atuais processos sócio-técnico-discursivos de 

produção, circulação e de recepção de mensagens. Produz mutações na 

própria ambiência, nos processos, produtos e interações entre os indivíduos, 

na organização e nas instituições sociais. Grosso modo, trata-se de 

ascendência de uma determinada realidade que se expande e se interioriza 

sobre a própria experiência humana, tendo como referência a própria 

existência da cultura e da lógica midiáticas” (FAUSTO NETO, 2009, 

Entrevista à IHU Online, abril, nº. 289). 

 

Nas sociedades contemporâneas, as mídias passam a ocupar um lugar central 

assumindo um posto mediador, de articulação entre as partes da sociedade. A nova 

organização social passa a contar com novos protocolos técnicos, em toda a sua 

extensão. Isto significa dizer que as mídias deixaram de ser apenas instrumentos para a 

interação entre campos e se se transformaram em uma realidade mais complexa, 

constituindo uma nova ambiência promovendo novas interações sociais e produzindo 

outros sentidos. As mídias afetam outras práticas sociais no âmago de seus próprios 

funcionamentos. Isto quer dizer que o funcionamento das mídias transformou-se em 

modelo de enunciar realidades, centrado em suas próprias operações com possibilidade 

de produzir inteligibilidade sobre o real. 

Assim, passa-se da sociedade dos meios à sociedade da midiatização. Enquanto 

na sociedade dos meios as mídias estão a serviço de uma organização de um processo 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/504606-a-experiencia-da-religiao-e-da%20espiritualidade-hoje
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/504606-a-experiencia-da-religiao-e-da%20espiritualidade-hoje
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intencional e sobre o qual elas têm uma autonomia relativa, diante dos outros campos, 

na sociedade da midiatização, a cultura midiática se transforma na referência sobre a 

qual a estrutura sócio-técnica-discursiva se estabelece, passando a produzir zonas da 

influência em diversos níveis da organização e da dinâmica social. Há aqui um 

deslocamento. Do lugar de auxiliares, as mídias passam a se constituir em referência 

reguladora, engendrando o próprio modo de ser de toda a sociedade e influenciando nos 

processos de interação entre os atores sociais e as instituições. A midiatização coloca 

todos, produtores e consumidores dentro de uma mesma ambiência midiática. Ela se 

converte numa espécie de “sujeito” dos processos e das dinâmicas sociais (Cf. FAUSTO 

NETO, 2008, p. 92-94). 

A midiatização é, portanto, a incidência das técnicas e das tecnologias da 

linguagem sobre o cotidiano da vida social nas suas diferentes faces. Ela afeta todas as 

dimensões da vida pessoal e social. E por ser um fenômeno em processualidade na 

contemporaneidade, a midiatização se tornou um tema emergente nos meios 

acadêmicos. 

2.1. Para as religiões (igrejas) a mídia é solução. 

A relação mídia e religião não é algo novo, nem recente. Remonta ao 

aparecimento do rádio no alvorecer do século XX e da televisão na metade desse 

mesmo século. Na contemporaneidade o fenômeno religioso chama a atenção, pois não 

está enclausurado. Ao contrário, explode em suas múltiplas práticas e modalidades 

midiáticas. O fenômeno religioso está presente nos noticiários dos jornais, na pauta dos 

livros impressos, nas diversas revistas de abrangência nacional e também tomou posse 

do campo midiático eletrônico, destacando-se entre os meios, a televisão. Na atualidade, 

múltiplas e diferentes confissões religiosas estão presentes em programas de televisão. 

Algumas, até montaram redes e verdadeiros impérios televisivos disputando espaços 

religiosos e rivalizando com o ambiente midiático propriamente profano. 

Em obra recente, Pedro Gilberto Gomes,
50

 apresenta uma valiosa referência pra 

os estudos sobre mídia e religião. Dos trabalhos nesse campo multidisciplinar, ou 

campo de fronteiras, entre a mídia e a religião, no qual corremos o risco de nos perder, o 

                                                             
50 Da Igreja Eletrônica à sociedade em midiatização. Paulinas, 2010. O autor também trabalhou este 
tema em outro livro: Filosofia e ética da comunicação na midiatização da sociedade (2006) e o capítulo 
de livro intitulado: O processo de midiatização da sociedade e sua incidência em determinadas práticas 
sociossimbólicas na contemporaneidade: a relação mídia e religião. In: Midiatização e processos sociais 
na América Latina (2008), p. 17-30. 
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comunicólogo nos oferece uma excelente contribuição para analisarmos a relação entre 

entres dois campos poderosíssimos, encontro que traz no seu interior consequências de 

uma dimensão maior do que a simples utilização de dispositivos midiáticos pelas 

igrejas, para que estas transmitam suas mensagens religiosas no contexto social. A 

hipótese que ele levanta e que fundamenta em suas pesquisas, que em seguida 

apresentamos neste trabalho, pela sua relevância para entendermos as forças em jogo no 

processo social, é de que as Igrejas em geral, estão mais preocupadas em potencializar 

seus discursos religiosos através dos dispositivos midiáticos, do que com a comunicação 

propriamente dita, fechando para si mesmas as portas para uma compreensão e análise 

mais profunda e abrangente do fenômeno da midiatização que se processa intensamente 

e se impõe na contemporaneidade, modificando as relações sociais. O ponto de partida 

do seu enfoque é a comunicação como problemática para o campo religioso: 

 

"(...) Como o campo religioso lida coma questão da comunicação enquanto 

uma dimensão estratégica para o funcionamento de sua prática. A 

comunicação, hoje, amplia-se para a consideração dos processos midiáticos e 

criadores de uma nova ambiência, entendida como midiatização da 

sociedade. (...) No agir cotidiano das Igrejas, como se dá o debate entre as 

correntes que defendem uma Igreja Midiatizada, via protocolo do espetáculo, 

daquelas outras fiéis às dimensões dos conteúdos e dos próprios rituais de 

comunicação interna, portanto, sem as contaminações com as lógicas 

midiáticas? (...) Quando nos propúnhamos estudar a comunicação como 

problemática para o campo religioso, estávamos levantando a hipótese de que 

ela não é vista como problemática, mas como solução.
51

 O mais importante 

não são os meios, mas a transmissão da mensagem" (GOMES, 2010, p. 22-

23). 

 

O comunicólogo, estudando os documentos das Igrejas sobre comunicação, e 

dentre, elas, a Igreja Católica, com uma produção maior de documentos sobre 

comunicação, constatou que de um modo geral, para todas as quatro confissões 

estudadas, sendo, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana do Brasil (IECLB), Igreja Metodista e Igreja Universal do Reino de Deus, os 

meios de comunicação eram vistos como meros dispositivos tecnológicos (Cf. GOMES, 

2010, p. 23). As três primeiras, chamadas de Igrejas históricas já consolidaram uma 

longa tradição no discurso e na escrita. Pela facilidade que adquiriram com a palavra 

escrita elas exercem boa performance com a imprensa. São Igrejas que se notabilizam 

com desenvoltura na produção de diversos documentos, contendo sua doutrina e seu 

pensamento. Convém enfatizar a vasta e rica produção teórica da Igreja Católica. 

                                                             
51 Grifos meus. 



131 

 

Recentemente esta produziu o documento nº. 101, intitulado "A comunicação na vida e 

missão da Igreja no Brasil", na coleção de estudos da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), documento sobre o qual falaremos oportunamente.
52

A partir dessa 

constatação, podemos entender o motivo pelo qual estas Igrejas histórias, sentem-se 

pouco à vontade na sua relação com os meios eletrônicos. Quando a mídia eletrônica 

surgiu estas Igrejas já se encontravam consolidadas, estabelecidas. Esse é um dos 

motivos que explica as dificuldades que as mesmas têm em adaptar e adequar suas 

mensagens e pensamentos às lógicas dos processos midiáticos que são complexos. 

Caso diferente se processa com a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), 

que é uma nativa midiática. Ela já nasceu sob o signo da mídia, onde tudo é novo. Esta 

Igreja exerce uma boa performance tanto na escrita, na imprensa, quanto na mídia 

eletrônica, uma vez que esta realidade já existia quando a mesma se estabeleceu. O 

curioso de tudo é que ela é a Igreja que não escreve nada sobre os meios tecnológicos, 

porque usa os meios, sem escrúpulos. Gomes muito bem conclui esta sacada genial 

dizendo que "o uso torna desnecessário o discurso" (p. 26-27). Independente de as 

Igrejas escreverem ou não sobre os meios, de refletirem ou não sobre o uso dos 

mesmos, há desafios que se impõem a todas elas: trata-se da dimensão da midiatização 

da sociedade. A religião é um componente cultural da sociedade e esta se encontra em 

processo de midiatização, que, por sua vez interfere nos percursos religiosos e suas 

configurações via mídia eletrônica. 

Ele, então, apresenta a hipótese de que para as Igrejas, sobretudo as cristãs, a 

comunicação não é encarada como problemática, mas como uma solução. Para elas, a 

utilização da técnica é vista como instrumento potencial para a transformação da 

sociedade. Gomes considera, que este viés, e ao mesmo tempo, posicionamento eclesial, 

ou seja, de as Igrejas considerarem apenas os dispositivos tecnológicos como solução 

para expandirem seus objetivos, estas perdem a dimensão de conjunto e ignoram o 

fenômeno mais amplo, em curso, da midiatização da sociedade. Vendo a agindo desse 

modo, elas, as Igrejas, permanecem na antiga ambiência e perdem a possibilidade de 

interpretação do bios midiático em processo social (Cf. Idem, p. 24). Diz ele que: 

"Ao entrar no mundo da mídia, as Igrejas não levam em conta que o processo 

mudou. Os dispositivos tecnológicos são apenas uma mínima parcela, a ponta 

do iceberg, de um novo mundo, configurado pelo processo de midiatização 

da sociedade. Estamos vivendo hoje uma mudança epocal, com a criação de 
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um bios midiático que incide profundamente no tecido social. Surge uma 

nova ecologia comunicacional. É um bios virtual. Entendemos que mais do 

que uma tecnointeração, está surgindo um novo modo de ser no mundo, 

representado pela midiatização da sociedade. Isso faz com que as figuras 

televisivas, na maioria das vezes, tornem-se personagens de si mesmas,
53

 

enquanto que a sociedade exercita uma participação vicária. Esse modo se ser 

no mundo, assume o deslocamento das pessoas do palco (onde são sujeitos e 

atores) à plateia (onde sua atitude é passiva)" (GOMES, 2010, p. 24-25). 

 

Duas questões cruciais são levantadas às Igrejas diante do novo bios midiático 

em curso na história: 1ª. Que tipo de religião está emergindo da mídia? (Gomes utiliza 

aqui uma expressão do pesquisador Stewart Hoover); 2ª. Que sociedade e que religião 

emergem da midiatização da sociedade? (p.27). Para ele, o processo de midiatização da 

sociedade é impregnado por um projeto social de unificação. É um processo que exige 

sobre ele novos olhares, a partir da sua pretensão de totalidade. 

Uma vez que é necessária uma contemplação da totalidade, considerando a 

totalidade dos eventos, as dimensões do sagrado e do profano devem ser vistas 

unificadas. Não é possível fazer uma abordagem dualista do sagrado e do profano 

quando se trata de abordar o processo de midiatização da sociedade, pois a ancoragem 

será sempre sistêmica e complexa. Nesse contexto de midiatização nem o religioso é só 

religioso e nem o profano é só profano. As religiões que teimam no viés dualístico, 

firmando uma postura monocular da realidade, fecharão para elas a possibilidade de se 

comunicar com os homens do seu tempo (Cf. GOMES, 2010, p. 27). 

Nos estudos da relação mídia/religião, nota-se um deslocamento, dos espaços 

tradicionais, acanhados e restritos dos templos, para um campo aberto e 

multidimensional. Gomes lembra que 

"A lógica do templo, direta e dialogal, é substituída pela lógica da mídia 

moderna que se dirige a um público anônimo, heterogêneo e disperso. Desse 

modo, as táticas dos pregadores, sua oratória e desempenho deixam-se 

impregnar pelas leis da comunicação de massa, principalmente do rádio e da 

televisão" (2010, p. 30). 

 

Nesse deslocamento, duas mudanças se sucedem: uma do lado dos atores e a 

outra do lado dos seus assistentes. No caso dos atores (ministros do culto e seus 

acólitos) o conteúdo da mensagem cede lugar à performance dos atores religiosos (suas 

posturas corporais, seus gestos, os cantos, a dança com suas coreografias). A mensagem 

religiosa sai perdendo por ter que se adaptar às exigências midiáticas que padronizam 
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textos curtos e acelerados, de modo que tenha eficácia e seduzam as pessoas pelos seus 

sentimentos, pela emoção, pelo coração.  Neste ambiente midiático, a emoção toma 

conta, não sobrando espaço para a razão e o ser humano perde pela ausência e cultivo de 

uma parte constituinte fundamental de sua integridade.  

O Papa João Paulo II escreveu uma bela encíclica
54

 "Fides et ratio", datada de 

14 de setembro de 1998, convocando de um modo especial aos católicos para que não 

separassem a fé e a razão, aprofundando sobre a importância das duas dimensões, 

alertando para os perigos da separação e propondo uma sadia interação entre ambas. 

Para João Paulo II a fé não deve ser supersticiosa e a razão dever ser audaz. Uma sem a 

outra fica mais pobre e débil. Ambas devem se ajudar na busca que o ser humano faz 

pela verdade: 

 "(...) A fé e a razão (fides et ratio) constituem como que as duas asas pelas 

quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. (...) A 

razão, privada do contributo da Revelação, percorreu sendas marginais com o 

risco de perder de vista a sua meta final. A fé, privada da razão, pôs em maior 

evidência o sentimento e a experiência, correndo o risco de deixar de ser uma 

proposta universal. É ilusório pensar que, tendo pela frente uma razão débil, a 

fé goze de maior incidência; pelo contrário, cai no grave perigo de ser 

reduzida a um mito ou superstição. Da mesma maneira, uma razão que não 

tenha pela frente uma fé adulta não é estimulada a fixar o olhar sobre a 

novidade e radicalidade do ser. À luz disso, creio justificado o meu apelo 

veemente e incisivo para que a fé e a filosofia recuperem aquela unidade 

profunda que as torna capazes de ser coerentes com a sua natureza, no 

respeito da recíproca autonomia. Ao desassombro (parresia) da fé deve 

corresponder a audácia da razão. (...) De fato, a Igreja continua 

profundamente convencida de que fé e razão 'se ajudam mutuamente', 

exercendo, uma em prol da outra, a função tanto de discernimento crítico e 

purificador, como de estímulo para progredir na investigação e no 

aprofundamento (JOÃO PAULO II, 1998, p. 5. 53. 103). 

 

Retornando ao segundo caso, na análise de Gomes, trata-se dos fiéis que 

abdicam de sua condição de atores do evento e são reduzidos a meros assistentes, na 

plateia. No primeiro caso, o lugar dos atores se desenvolve no placo, e no segundo, o 

lugar e atuação dos assistentes se dá na plateia, ocorrendo assim um movimento, do 

palco à plateia. Desaparece da cena a comunidade de fé e passam a ocupar o seu lugar 

um conjunto de telespectadores, anônimos e isolados. Como se pode perceber, há uma 

perda nesse processo, no caso a comunidade de fé é substituída pela produção de um 

grupo de assistentes e assim, passa-se da comunidade ao indivíduo, da experiência 
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 As Encíclicas Papais, escritas e promulgadas pela autoridade máxima da Igreja Católica, no caso o 
Papa, passam a fazer parte da Tradição, do patrimônio e ensino da Igreja Católica. 
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comunitária vai-se ao consumo individual de bens religiosos, de "bens de salvação" na 

feliz expressão de Bourdieu. Será isto que as Igrejas desejam, o individualismo? 

Mas esse deslocamento dever levar às instituições religiosas a uma 

autorreflexão. Curiosamente revela, por um lado, o desencantamento dos fiéis com as 

expressões tradicionais das Igrejas históricas, cujos templos e cultos, na 

contemporaneidade, perdem espaço no coração do homo religiosus. Os processos 

midiáticos em curso, via televisão, levam o templo até as pessoas, já que estas tendem 

de forma crescente a não mais ficar presas aos templos tradicionais, mostrando com esse 

comportamento não serem tão fiéis assim às instituições religiosas. 

No momento em que as Igrejas se expandem para as mídias, e entre elas, a 

televisão, os processos midiáticos ai envolvidos ditam suas condições, em duas 

direções; uma no que se refere à lógica da produção de mensagens e a outra que se 

revela no consumo de bens culturais, aqui no caso estudado, os bens religiosos. Nas 

entrelinhas midiáticas, o novo fiel que surge se caracteriza por ser um consumidor de 

produtos culturais religiosos, individualmente e solitário. Sua forma de mostrar que está 

engajado é comprar, consumir produtos religiosos (livros, CDs, apetrechos de devoção 

como terços, escapulários, santinhos, crucifixos, medalhas milagrosas, livros de 

novenas, imagens sagradas, água benta já na garrafinha, livros de autoajuda escritos por 

padres midiáticos, etc.). Para que o programa se mantenha no ar é necessária a 

assistência da plateia, através de doações, de clube de sócios, de assinaturas de revistas, 

etc. Cria-se a partir desse deslocamento de suas lógicas intrínsecas uma nova Igreja, 

denominada de universal e virtual: 

"Os templos são os próprios lares; os púlpitos são os aparelhos de televisão; o 

sinal da pertença ao grupo se expressa no consumo. Somente é fiel dessa 

Igreja aquele que possui capacidade de consumir alguns dos produtos por ela 

vendidos. Repete-se no campo religioso o que Canclini aponta para o campo 

social e político: a cidadania se expressa no consumo. O ideal é ter cada vez 

mais consumidores e cidadãos. Ou seja, consumidores e fiéis" (GOMES, 

2010, p. 31-32). 

 

A religião que surge desse processo de midiatização da sociedade via televisão, 

é uma religião espetacular, transformada em imagem. Nessa nova religião midiatizada o 

culto perde seu mistério de sagrado e reveste-se por sua vez de transparência da mídia, 

pois nela, a imagem é tudo. É a imagem que é sacralizada pela presença de elementos 

sagrados veiculados por ela. Processa-se deste modo a lógica da sociedade do 

espetáculo. A participação dos tele fiéis se dá via protocolo da imagem. Os fiéis 
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consumidores assistem a espetáculos imagéticos, com suas lógicas próprias e abdicam 

de sua participação ativa numa comunidade de fé. Dessa forma, torna-se muito mais 

fácil ser católico, pois não se cobra nada dos fiéis, a não ser sua participação através do 

consumo de bens, que lhes são oferecidos, à la carte, de acordo com as necessidades 

dos seus vazios existenciais.
55

 

2.3. Igrejas e Meios de Comunicação: da solução aos problemas 

Para as Igrejas, para as religiões, os meios tecnológicos não são vistos como 

problema, mas como solução. Ai está o principal problema para as religiões. Ou seja, 

elas não compreendem ainda, em profundidade as patologias que os meios tecnológicos 

produzem, levando-as a um relacionamento ingênuo com os mesmos, fato que as 

transforma em reféns dos aparatos tecnológicos e do processo de midiatização em curso 

na sociedade com o seu projeto de totalidade. Para Gomes, "o que está em jogo, 

fundamentalmente, é a relação estabelecida pelas Igrejas Cristãs com a comunicação" 

(2010, p. 154). Ele levanta  

"a hipótese de que ela não é vista como problemática, mas como solução. O 

importante não são os meios, mas a transmissão da mensagem. (...) O 

importante é a mensagem a ser anunciada. Estão convencidas de que não 

podem cumprir o mandato do Senhor Jesus nos dias de hoje se não utilizarem 

os modernos meios de comunicação social" (GOMES, 2010, p. 154). 

 

Para as igrejas, o dispositivo comunicacional é visto como mero instrumento e 

não como um desafio conceitual pelas quais passam as práticas midiatizadas. No caso 

da Igreja Católica, a mais produtiva em documentos sobre comunicação, os dispositivos 

comunicacionais são vistos qualitativamente como espaços a serem utilizados como os 

novos areópagos
56

 da contemporaneidade, fruto do engenho humano que possibilitarão 

a expansão da mensagem cristã por toda a terra. Em relação a estes novos areópagos, 

                                                             
55 É muito fácil ser católico no Brasil, pois se exige muito de uns poucos, diáconos, padres, bispos e 
religiosos, e, quase nada da grande maioria dos fieis, que podem escolher entre serem católicos 
praticantes ou não praticantes e ainda se observam ou não aquilo que a Igreja lhes ensina a praticar. 
Para ser católico basta ser batizado na Igreja Católica e pronto; a pertença está garantida, mesmo sem 
compromissos a serem assumidos. Os católicos em geral não são cobrados por sua própria Igreja em 
relação à vida que vivem, de modo que se pode realmente viver um catolicismo “a lá carte”. 
56 Bento XVI na mensagem enviada à Assembleia Plenária dos presidentes das conferências episcopais 
da Europa, reunida em Esztergom, Hungria, de 30 de setembro a 3 de outubro de 2008, diz que 
evangelizar exige utilizar os "novos areópagos". O papa anima os pastores da Igreja Católica a fazer o 
melhor uso possível das oportunidades tecnológicas colocadas à disposição para semear a Palavra de 
Deus às pessoas de seus respectivos países. Esses novos areópagos, diz o Papa, merecem uma atenção 
especial dos pastores da Igreja (Cf. BENTO XVI, 2008).  
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assim se refere o papa Joao Paulo II, quando fala dos âmbitos da missão ad gentes e das 

áreas culturais, ou modernos areópagos na encíclica Redemptoris missio sobre a 

Validade permanente do Mandato Missionário de 07 de dezembro de 1990: 

"Paulo, depois de ter pregado em numerosos lugares, chega a Atenas e vai ao 

areópago, onde anuncia o Evangelho, usando uma linguagem adaptada e 

compreensível para aquele ambiente (Cf. At 17, 22-31). O areópago 

representava, então, o centro da cultura do douto povo ateniense, e hoje pode 

ser tomado como símbolo dos novos ambientes onde o Evangelho deve ser 

proclamado.  

O primeiro areópago dos tempos modernos é o mundo das comunicações, 

que está a unificar a humanidade, transformando-a — como se costuma dizer 

— na « aldeia global ». Os meios de comunicação social alcançaram tamanha 

importância que são para muitos o principal instrumento de informação e 

formação, de guia e inspiração dos comportamentos individuais, familiares e 

sociais. Principalmente as novas gerações crescem num mundo condicionado 

pelos mass-média. Talvez se tenha descuidado um pouco este areópago: deu-

se preferência a outros instrumentos para o anúncio evangélico e para a 

formação, enquanto os mass-média foram deixados à iniciativa de 

particulares ou de pequenos grupos, entrando apenas secundariamente na 

programação pastoral. O uso dos mass-média, no entanto, não tem somente a 

finalidade de multiplicar o anúncio do Evangelho: trata-se de um facto muito 

mais profundo porque a própria evangelização da cultura moderna depende, 

em grande parte, da sua influência. Não é suficiente, portanto, usá-los para 

difundir a mensagem cristã e o Magistério da Igreja, mas é necessário 

integrar a mensagem nesta « nova cultura », criada pelas modernas 

comunicações. É um problema complexo, pois esta cultura nasce, menos dos 

conteúdos do que do próprio facto de existirem novos modos de comunicar 

com novas linguagens, novas técnicas, novas atitudes psicológicas" (JOÃO 

PAULO II, 1990, n. 37c). 

 

Quando lemos atentamente os documentos da Igreja Católica sobre 

comunicação social, como o trecho da encíclica Redemptoris missio acima, não 

percebemos um viés crítico sobre o processo específico de cada meio e tampouco sobre 

as interferências que estes ocasionam na mensagem, modificando-a, isto devido as leis 

autorreferentes que caracterizam os processos midiáticos em curso. Os dispositivos 

midiáticos não precisam da religião para se consolidar, mas as religiões não 

sobreviverão se estiverem ausentes da mídia. Partindo do princípio da visibilidade, ou 

seja, o que não é visto, o que não fica visível, é como se não existisse. Para a religião, 

estar, fazer e se apresentar na mídia na atualidade é questão de vida ou morte, é o que 

nos diz o grande antropólogo e estudioso das imagens:  

“Para a religião, a maneira de se apresentar na mídia é hoje em dia uma 

questão de vida ou morte. A religião oferecia um verdadeiro campo de 

treinamento para o uso da mídia, a qual ela alternadamente consagrava e 

condenava. Ela exigiu dos teólogos teorias que definiam a fé à luz da mídia 

que merecia preferência ou desprezo. (...) Foi justamente através do uso da 

mídia que a religião ganhou poder na sociedade, a qual, por sua vez, 

aprendeu a pôr a mídia ao seu próprio serviço, para dirigi-la contra a religião” 

(BELTING, 2008, Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da 

Mídia, CISC). 
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Assim, entramos noutra questão fundamental, relacionada à mídia e à religião, 

ou seja, que religião emergirá da mídia? Gomes, em seu pertinente trabalho retorna ao 

questionamento de Hoover, sobre que religião emerge da mídia. Esta questão em 

nenhum momento aparece nos documentos eclesiais, sobretudo nos católicos, revelando 

que os líderes e os agentes religiosos que utilizam de forma crescente os dispositivos 

tecnológicos e espaços midiáticos, desconhecem o potencial de interferências ou 

influencias que a mídia gestará nos processos religiosos das Igrejas. A Igreja Católica é 

profícua na produção de documentos sobre a comunicação social, como já dito, mas 

nenhum dos seus documentos reflete sobre as práticas midiáticas em vigor. 

"Os homens das Igrejas carecem de um meta-discurso, o que os levaria a 

objetivar sua prática e a analisá-la de maneira coerente, questionando seus 

pressupostos e consequências. A ausência dessa reflexão (autorreflexão) faz 

com que os tele evangelistas, de certa forma, tornem-se reféns dos processos 

midiáticos e sua ação tenha consequência não previstas por eles. 

Parafraseando São Paulo, não constroem a Igreja que desejam, mas o 

individualismo que condenam" (GOMES, 2010, p. 154-155). 

 

Portanto, a comunicação midiática não é vista pelas Igrejas como problema, 

mas sim como solução. Os meios de comunicação, a mídia, são considerados apenas 

como dispositivos tecnológicos, dos quais elas se servem para ampliar suas ações 

religiosas, no desejo intrépido de aumentar fiéis e de transmitirem suas mensagens 

religiosas. "A Igreja Católica, confissão que mais refletiu e escreveu sobre 

comunicação e sobre os meios de comunicação, não escapa dessa convicção" 

(GOMES, 2010, p. 157). 

Mesmo nos seus momentos mais críticos, por ocasião das Conferências 

Episcopais do continente americano, de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo 

Domingo (1992), e até a mais recente de Aparecida, cuja abertura foi realizada com a 

presença do Papa Bento XVI (2007), a Igreja Católica continuou uma prática 

funcionalista e uma visão instrumentalista dos meios de comunicação.  

A Igreja Católica continua muito empenhada no desenvolvimento de grandes 

redes de comunicação, tanto de rádios quanto de televisões, de sites católicos de 

relacionamentos e aconselhamentos na internet, mas sem uma autorreflexão sobre o que 

tudo isso vai gerar na vida das pessoas. Diversos organismos, paróquias e movimentos 

também entraram com tudo nessa onda virtual, considerando a rede mundial de 

computadores como uma extensão a mais de sua ação, mas sem uma reflexão profunda 

sobre os processos midiáticos que nessa rede estão envoltos. 
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Quando abordamos a relação das Igrejas com a mídia eletrônica, constatamos 

que elas ainda não compreendem o que está acontecendo na contemporaneidade com o 

processo de midiatização da sociedade. Isto se confirma no fato deles não verem 

problemas na mídia, mas apenas solução. Gomes chama nossa atenção para a discussão 

da midiatização da sociedade nesse início de século XXI, com a emergência da 

sociedade em rede, potencializada pela conjugação de satélites, internet, telefone e 

televisão digital – processo que produz um novo ambiente, para o qual as Igrejas ainda 

não despertaram. Esta é a trilha que a pesquisa capitaneada por ele, deixa em aberto. 

Evidente que se as Igrejas não veem a utilização da mídia como problema, mas como 

solução, elas não colocarão a sua relação com a mídia como objeto de discussão e 

análise, não promoverão uma autorreflexão sobre sua relação com a mídia e as 

consequências disso para as pessoas e também para as Igrejas envolvidas no processo 

midiático.  

Aborda-se em seguida, um tema que está fora da pauta das discussões e 

autorreflexões das Igrejas nas suas relações e apropriações que fazem da mídia. Trata-se 

do processo de midiatização da sociedade, trazendo no seu bojo também, o da 

midiatização da religião, entre tantas outras midiatizações em curso. 

2.4.A nova ambiência comunicacional 

Em sua pesquisa, Gomes afirma que os dispositivos tecnológicos são apenas 

uma mínima parcela, a ponta do iceberg, de um novo mundo que está surgindo, 

configurado pelo processo de midiatização da sociedade. Trata-se de uma grande 

mudança, com a criação de um bios midiático que incide de forma profunda na 

constituição da sociedade e de tudo o que dela fizer parte (Cf. p. 161). 

A midiatização da sociedade se apresenta e se consolida como a nova forma de 

ser no mundo, muito mais do que uma simples interação tecnológica. Nessa nova 

ambiência, a ligação entre as pessoas e a realidade se processa via mídia. Isto configura 

um processo social mais complexo. A midiatização é a chave hermenêutica para a 

compreensão e interpretação da realidade. Para Gomes, isto significa dizer que "a 

sociedade percebe e se percebe a partir do fenômeno da mídia, agora alargado para 

além dos dispositivos tecnológicos tradicionais. Por isso, é possível falar da mídia 

como um 'locus' de compreensão da realidade" (2010, p. 163). 

Nessa nova ambiência, a posição revolucionária, do "palco à plateia", segundo 

a expressão de Maria Cristina Mata, perde o seu sentido e é superada. O processo de 
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midiatização revela que existe um teatro de arena, e que não se pode mais falar de palco 

e plateia. Pois o palco se expandiu para todas as esferas da vida em sociedade, inclusive, 

para a esfera religiosa. Gomes salienta que "as pessoas não distinguem mais a sua vida 

separada do palco, sem ele. Se um aspecto ou um fato não é midiatizado, ele parece 

não existir" (p. 163). Só existe, só é real àquilo que é midiatizado. Isto é uma questão 

muito séria para a condição humana na sociedade midiatizada. 

Cada vez mais o fato, para ser reconhecido como real, deve ser midiatizado. 

Tudo é feito eletronicamente, inclusive o exercício pleno da cidadania, expresso através 

do voto. A vida cotidiana é regrada e organizada pelos sistemas de informação 

estabelecidos através do desenvolvimento tecnológico. A técnica é a essência do ser 

humano. Desse modo, detém o papel hegemônico na sociedade, em lugar do ser 

humano. 

Na abordagem que Gomes faz do processo de midiatização social, as religiões 

são analisadas na sua relação de funcionalidade que mantém com a mídia, 

contemplando os dispositivos tecnológicos apenas como instrumentos favoráveis para 

ampliar sua voz e ações no que ser refere às propostas religiosas. Os questionamentos 

que o pesquisador levanta servirão de ponto de partida para a minha contribuição sobre 

a relação mídia/religião: que consequências haverá para as religiões (que ainda não 

compreendem o que está acontecendo coma midiatização da sociedade) que se 

aventuram idilicamente no mundo da mídia? A sociedade midiatizada, com sua vocação 

de totalidade, deixar-se-á dominar pelo mundo da religião? É possível dominar, 

controlar, domesticar, algo que nos sobrepassa? (no caso, a sociedade em midiatização). 

Uma vez que a midiatização traz no seu bojo um projeto unificador, não irá condicionar 

o projeto religioso, jogando forças com ele na disputa pelo domínio de corações e 

mentes? (Cf. GOMES, p. 165). 

Gomes conclui sua abordagem dizendo que as religiões cristãs ao se 

aventurarem idilicamente no mundo das mídias, permanecem noutra ambiência, 

deslocadas, portanto, do contexto contemporâneo. Olham o mundo midiático como 

dispositivo tecnológico e ignoram o seu projeto de totalidade em processo acelerado na 

sociedade. Não despertaram para o fato de que existem dois projetos poderosos, 

diferentes e antagônicos de compreensão da sociedade, ambos com pretensão de 

totalidade tanto o religioso quanto o midiático. E analisando o jogo de forças é possível 

que o campo midiático, condicionará e ditará o modo como as pessoas passarão a viver 
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suas práticas de fé, projetando com influências midiáticas suas novas formas de viverem 

suas crenças e religiosidades. 

Nesse debate, a questão fundamental não é tanto o que as religiões estão 

fazendo com a mídia, mas sim, da religião que a mídia está criando. A mídia, com seu 

projeto unificador, totalizante, vêm ditando as regras do jogo. Este dever ser processado 

de acordo com os critérios midiáticos. Desta forma, urge entender o processo de 

midiatização com o seu princípio de inteligibilidade social inerente (GOMES, 2010, p. 

166-167). 

3. A religião que surge da mídia. 

Que religião está surgindo da mídia? Que religião a mídia está construindo? 

Partindo do princípio de que a mídia engendra os processos sociais, a religião que está 

surgindo da mídia não é protagonizada pelas religiões, mas pelo processo de 

midiatização da sociedade. É sob este prisma que se conclui que a mídia é o novo locus 

de produção, de compreensão e de interpretação da realidade.  

Por outro lado, presencia-se no cenário religioso contemporâneo, não apenas 

uma corrida das Igrejas atrás dos meios de comunicação. Corrida que Klein (2006, p. 

144)) denomina de “fome midiática das Igrejas”, mas também a incorporação do 

espírito da cultura de massa, o espetáculo, nos modelos de celebrações religiosas. Este 

novo formato de culto constitui-se como um texto semiótico contemporâneo, operando 

diversas rearticulações e mudanças sígnicas no campo religioso.  

3.1. A Televisão como palco e o predomínio da visibilidade no “centro” 

A palavra “televisão” significa ver à distância. Se as pessoas não conseguem 

mais separar suas vidas do palco das visibilidades, é porque este se consolidou na vida 

da sociedade, através das imagens, e de uma forma acentuada, das imagens televisuais. 

A Televisão na contemporaneidade é o palco predominante de todas as visibilidades. 

Ela continua reinando sozinha, em relação aos demais meios. O que não aparece na 

televisão é como se não existisse, é como se não fosse real. Ela está presente 

praticamente em quase todas as casas, onde ocupa um lugar central, no geral, na sala de 

visitas, arrumada de tal modo que todos se voltem para o centro, para o vídeo.  

“Desejar estar na tela é, de certo modo, desejar reencontrar o centro, esse 

centro descentrado e multiplicado que reencontramos em cada lar com a 

televisão: ela apresenta a cada dia as imagens de um centro ideal onde se 

reencontram as vedetes políticas, esportivas, artísticas ou midiáticas da 

sociedade de consumo” (AUGÉ, 2010, p. 53-54).  
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Como centro descentrado e multiplicado por todas as partes, que nos direciona 

para um centro ideal, por ela projetada, das personalidades midiáticas e da sociedade de 

consumo, a televisão, neste aspecto, virtualiza a vida, transformando-a numa hiper-

realidade, num “deserto do próprio real” em que os signos do real são substituídos pelo 

próprio real, segundo a perspectiva de Jean Baudrillhard (Cf. 1991, p. 7-9). 

Quase todas as mídias surgidas no século XX incidiram sobre a visão do 

homem, exigindo deste um reordenamento dos seus sentidos, e lançando-o para a arena 

do sentido visual. Na contemporaneidade, somos seres mais visuais do que foram os 

nossos antepassados, sobretudo, pela nossa superexposição às imagens que nos rodeiam 

e que estão por toda parte. A visão passa a ser o sentido mais sobrecarregado com o 

desenvolvimento das tecnologias midiáticas. 

“O século XX acarretou choques midiáticos constantes sobre os sentidos do 

corpo. Se o rádio estimulou a audição, foi, entretanto, a visão o sentido 

corporal mais sobrecarregado com o desenvolvimento das mídias. A 

diversidade de mídias visuais fez multiplicar as imagens no cotidiano do 

homem, o que nos permite tratá-lo como um século voltado à produção 

incessante de imagens. Se as tecnologias midiáticas cobriram o mundo com 

imagens é natural que passemos a considerar o mundo cada vez mais como 

imagem” (KLEIN, 2006, p. 101). 

 

O grande problema é que o predomínio das imagens na sociedade gera uma 

espécie de “cegueira” nas pessoas do nosso tempo, emergida da onipresença da imagem. 

Kamper, o grande antropólogo das imagens, diz que há um “padecimento dos olhos” em 

nossa época, pois, além da abundância de imagens, elas surgem rapidamente e 

desaparecem com mais velocidade ainda (Cf. 1997, p. 132). É um dos efeitos do 

processo de urbanização que estabelece a multiplicação de “pontos cegos” que nos 

cegam, e de “imagens embaralhadas” que criam por sua vez, “zonas de vazio” em nossa 

existência nas grandes cidades mundo. 

“Sob suas formas atuais, a urbanização estabelece, com efeito, a 

multiplicação dos pontos cegos, ou, se quisermos, ela cega o olhar dos 

habitantes das cidades. Vivemos num mundo de imagens, onde é a imagem 

que sanciona e promove a realidade do real. Ora, a coexistência do mundo 

cidade e da cidade mundo tem como primeiro efeito embaralhar as imagens, 

talvez porque, na articulação dos dois, criam-se zonas de vazio, 

inqualificáveis (...)” (AUGÉ, 2010, p. 47). 

 

Acontece uma sobreposição de imagens sobre a realidade, sobre as cidades, 

sobre o mundo, que, além de escondê-lo, também, acabam tomando o seu lugar. 

Constrói-se assim, um mundo que se impossibilita de se ver além das mídias. 

3.2. O sagrado midiatizado e a sacralização da mídia: contaminações   

         semióticas 
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Percebe-se no fenômeno religioso contemporâneo uma via de duplo 

movimento. Por um lado acontece uma invasão sagrada na mídia e pelo outro, uma 

invasão midiática no sagrado. Trata-se do cruzamento entre as imagens sagradas e as 

imagens da mídia. Este cruzamento não é inofensivo; ao contrário, produz resultados, 

com reflexos nos dois campos, o campo religioso ou sagrado e o campo midiático: o 

sagrado é midiatizado e a mídia é sacralizada. Este passa a ser o novo perfil do 

espetáculo, e aqui, nesta tese, espetáculo religioso. Espetáculo segundo a concepção de 

Guy Debord (Cf. 1967), com suas ideias da sociedade do espetáculo dos anos 60. O 

espetáculo religioso contemporâneo assumiu uma dimensão midiática. Isto é produto do 

processo de midiatização da sociedade, processo que se expandiu para o campo do 

sagrado, no momento em que este invadiu a mídia, sendo transformada por ela, em 

imagens. 

Muitos programas religiosos na televisão evidenciam essa invasão das igrejas e 

do sagrado na mídia. Só de televisões católicas com abrangência nacional já são quatro, 

justamente, as aqui referidas neste estudo,
57

 sem contar as televisões regionais de 

inspiração católica que surgem e se consolidam nas suas respectivas regiões, pelo Brasil 

afora, e algumas delas, com audiência internacional. 

As Igrejas migrando para a televisão provocam, por sua vez, um fenômeno 

talvez não desejado pelas Igrejas, ou por seus pastores e dirigentes, que é a migração da 

estética televisual para o interior das Igrejas, afetando a experiência do sagrado. Isto, 

talvez, ainda não foi estudado e refletido suficientemente pelos líderes religiosos e todos 

os membros das igrejas que trabalham, operam e fazem a gestão das televisões 

católicas. Anteriormente havíamos mencionado sobre a autorreflexão das igrejas nas 

suas relações com a mídia, algo bastante ausente, até mesmo pela igreja que mais tem 

produzido documentos eclesiais sobre comunicação, a Igreja Católica. Talvez pelo que 

foi constado por Gomez, de que, para as Igrejas, as tecnologias de comunicação são a 

                                                             
57 Vem aumentando a criação de Web Tevês das Igrejas transmitidas pela internet, e, também, através 
de uma IPTV, ou seja, utilizando IP (Internet Protocol) para transmissão em banda larga com alta 
qualidade até os televisores. Para a recepção do sinal em IPTV é necessário o usuário adquirir o Set Up 
Box que é um decodificador tipo o aparelho da Net, TVA, bem como, é preciso também que o usuário 
possua um televisor com capacidade de receber o sinal HDMI. As Webs Tevês também podem ser 
acessadas via Iphone, Ipad, Ipod e estão interligadas às Redes Sociais. Exemplos: a Web TV Redentor da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro, que pode ser acessada através do seguinte endereço eletrônico: 
http://redentor.tv.br/ ; a Web TV da Região Episcopal Santana na Arquidiocese de São Paulo, no ar 
desde agosto de 2011 com 12 horas de programação, que pode ser acessada em: 
http://www.tvsantana.com.br/ , entre outras. 

http://redentor.tv.br/
http://www.tvsantana.com.br/
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solução e não o problema. A espetacularidade das missas via televisão confirmam esta 

migração da estética televisual para as Igrejas. Isto indica um redimensionamento da 

religiosidade católica contemporânea. Não se trata apenas de um “catolicismo 

midiático”, no sentido de que se utiliza de todas as formas de mídias; mas trata-se de um 

catolicismo midiatizado, que acontece via protocolo do espetáculo, pelas interferências 

midiáticas nele operadas. Este catolicismo midiatizado não é conduzido pelas Igrejas, 

mas pela mídia. É a mídia que passa a formatar a experiência do homus religiosus via 

televisão. Este dado ainda não foi percebido pelas Igrejas que migraram para a mídia. 

“Fora da TV, as missas e cultos tornaram-se cada vez mais televisuais. Os 

antigos templos nunca poderão obedecer a uma estética midiática e por isso 

dão lugar a grandes galpões e antigas salas de cinema, Do espetáculo 

litúrgico passamos ao espetáculo televisivo, na medida em que a celebração é 

feita como se fosse feita para a televisão. Requer-se do sacerdote que cante, 

dance, pule, corra, anime e arranque reações do auditório. Nossos olhos 

absorvem o enquadramento que a TV nos dá para que possamos 

experimentar essa nova forma de religiosidade. Mesmo que comunguemos do 

mesmo espaço e do mesmo tempo, aqui se opera mais uma forma de 

comunicação à distância. O corpo imagem do pastor ou do padre jamais está 

muito próximo do fiel, e deve desaparecer sem deixar rastros ao final da 

celebração. Acabamos nos tornando telespectadores dentro das próprias 

igrejas (KLEIN, 2006, p. 109). 

 

Quando Klein descreve esta guinada litúrgica nos templos das igrejas para os 

moldes televisuais do espetáculo midiático, ele se referia a exemplos concretos, 

demonstrados em sua pesquisa, no caso, o templo da Catedral da Fé, sede da Igreja 

Universal do Reino de Deus em São Paulo, sob a liderança de Edir Macedo, o templo da 

Igreja Renascer em Cristo instalado em um antigo cinema, comandado pela bispa Sônia 

e pelo Apóstolo Estevam Hernandes, o templo-estúdio da Igreja Internacional da Graça 

de Deus, comandada pelo missionário R. R. Soares, também ocupada por um antigo 

cinema na Avenida São João no centro de São Paulo e o Santuário do Terço Bizantino, 

no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, onde o Pe. Marcelo Rossi reúne 

milhares de fiéis para as suas missas carismáticas e performáticas. A maioria dos 

templos estudados por Klein se referem às Igrejas evangélicas e pentecostais e apenas 

uma católica, o Santuário do Pe. Marcelo. 

Como ele muito bem enfatiza, os evangélicos
58

 não são muito rigorosos na 

construção dos seus templos e na hora de elegerem os seus lugares de celebrações 

                                                             
58 Para uma compreensão das diferenças elementares entre a construção de templos evangélicos e 
templos católicos e as suas motivações teológicas e arquitetônicas, indico a tese de doutorado em 
Ciências Sociais de Edin Sued ABUMANSSUR intitulada “Moradas de Deus: representação arquitetônica 
do espaço sagrado entre protestantes e pentecostais”, PUC-SP, 2001. 
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religiosas, isto devido a histórica proibição de templos que os levaram a utilizarem 

residências para suas reuniões. Soma-se a isso, a ausência de razões teológicas para a 

ereção e organização dos espaços evangélicos de culto e a falta de uma tradição 

arquitetônica por parte de suas igrejas. Tornou-se comum no Brasil as igrejas 

evangélicas alugarem antigos galpões comerciais ou antigas salas de cinema, alguns 

deles que inclusive eram salas de projeção de filmes pornográficos, em vez da opção de 

construir os seus próprios templos. O que se percebe na arquitetura dos templos 

evangélicos contemporâneos é que eles já são planejados e montados 

arquitetonicamente como auditórios, favoráveis para a transmissão de seus cultos via 

televisão. O espaço é pensado e caracterizado como se fosse um estúdio ou um auditório 

de shows para a televisão. O único espaço católico que ele demonstra é o do santuário 

do Terço Bizantino, também com arquitetura favorável para a transmissão das missas do 

Pe. Marcelo. (Cf. KLEIN, 2006, p. 205-206). 

Dando continuidade a essa abordagem, indica-se, também, a organização 

arquitetônica dos atuais espaços utilizados pelas Tevês de inspiração católica, para as 

transmissões das missas televisuais, caracterizados como auditórios. É o caso do 

auditório da TV Século 21, de onde é transmitido ao vivo o programa “Louvemos o 

Senhor” nas tardes de domingo; o auditório da TV Aparecida no interior do prédio que 

abriga o Sistema Aparecida de Comunicação onde são gravados alguns de seus 

programas e finalmente o caso do complexo de casas da Comunidade Canção Nova: o 

Centro de Evangelização Dom João Hipólito com capacidade para acolher 70 mil 

pessoas, o Rincão do meu Senhor, com capacidade para agregar 4 mil pessoas e o 

Auditório São Paulo para acomodar 700 pessoas, todos eles pensados como auditórios 

para eventos e missas transmitidas pela TV Canção Nova nos moldes do espetáculo 

televisual.  

A maior basílica mariana do mundo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida 

em Aparecida, SP,
59

 não segue estas características arquitetônicas de auditório, mas seu 

estilo em formato de cruz grega já foi adaptado pelos redentoristas
60

 e pela TV 

Aparecida para as transmissões diárias da missa às 09h00 da manhã, de segunda a 

sábado e aos domingos às 08h00, transmitida também pela TV Cultura de São Paulo, 

                                                             
59 É o segundo maior templo católico do mundo, menor apenas que a Basílica de São Pedro no Vaticano. 
60

 O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é dirigido e administrado pelos Missionários 
Redentoristas da Congregação do Santíssimo Redentor desde o ano de 1894. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_S%C3%A3o_Pedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congrega%C3%A7%C3%A3o_do_Sant%C3%ADssimo_Redentor
http://pt.wikipedia.org/wiki/1894


145 

 

que já transmitia essa missa antes da existência da TV Aparecida. A capacidade de 

acolhimento no interior da basílica é de 45.000 pessoas e a basílica recebe anualmente 

uma cifra aproximada de 10 milhões de romeiros vindos de todas as partes do Brasil. 

 

 

Figura 18 - Interior da Basílica de Aparecida, SP - o presbitério em forma circular com o altar quadrado 
no centro numa arquitetura em formato de cruz grega, ainda mantendo as colunas de sustentação em 
torno do presbitério. Para transmissão das missas as Tevês precisam se adaptar a este formato 
arquitetônico. Foto de autor desconhecido. Foto: data e autor desconhecidos. 

 

 

Figura 19 - Imagem Original de Nossa Senhora Aparecida encontrada nas águas do Rio Paraíba por três 
pescadores, exposta na atual basílica. Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Imagem_NSra_Bas%C3%ADlica.JPG/1
280px-Imagem_NSra_Bas%C3%ADlica.JPG Acesso em 22 de jan. 2012. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Imagem_NSra_Bas%C3%ADlica.JPG/1280px-Imagem_NSra_Bas%C3%ADlica.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Imagem_NSra_Bas%C3%ADlica.JPG/1280px-Imagem_NSra_Bas%C3%ADlica.JPG
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Estes espaços religiosos, evangélicos ou católicos, sofrem a influência de uma 

sociedade de comunicação de massa, e sucumbem aos apelos das mídias. No caso da 

televisão, as igrejas além de a adotarem como meio tecnológico, para fazer suas 

mensagens, seus cultos e missas chegarem a um público maior, incorporaram a forma 

de olhar da mídia na produção e realização de suas liturgias sagradas. Processa-se, 

portanto, a incorporação do olhar televisivo na experiência do sagrado. Cultos e missas 

são absorvidos ao vivo como shows televisivos, processando-se ai a televisão do 

sagrado, do religioso. Acontece que, aquilo que antes se chamava comunidade religiosa 

transforma-se em público, em massa, em espectadores. Os participantes destes eventos 

sagrados são transformados pela lógica midiática em plateia de espectadores e não mais 

participantes de um ritual religioso em suas comunidades de pertencimento. Segundo 

Edgar Morin, para que haja um espetáculo é necessário que aconteça a separação do 

homem em ator e espectador. Cultos e missas tomam ares de espetáculos televisivos, 

deixando de ser apenas reuniões e rituais religiosos, tornando-se, também, espetáculos 

de entretenimento, de lazer, de passeios. Por isso as caravanas que se organizam 

espontaneamente, organizadas por pessoas, fãs ou não dos ídolos religiosos 

imagetizados na televisão, ou empresas que desejam lucrar nesse tipo de transporte 

religioso para locais que atraem uma grande massa de peregrinos. 

A socióloga da religião, Hervieu-Léger (Cf. 2008, p. 81-105) em seus estudos 

do peregrino e do convertido, diz que as peregrinações eram mais vivazes no passado e 

apresenta a hipótese de que haja uma grande afinidade entre a religiosidade peregrina e 

a religiosidade contemporânea. Destaca a dimensão festiva, excepcional e extra 

cotidiana das peregrinações, que colocam em ação uma religiosidade dos chamados 

“altos lugares” ou dos “tempos fortes”, que fazem romper a rotina do cotidiano 

paroquial, da sinagoga, da mesquita ou dos templos evangélicos. 

O que marca uma peregrinação para os seus participantes, não é tanto o fato de 

se chegar ao local sagrado, ou aonde acontecerão os eventos religiosos, mas o fato de 

caminhar, de viajar, de sair de casa, da vida comum e profana, da rotina do cotidiano, 

em busca de uma experiência transcendental (Cf. BOBINEAU; TANK-STORPER, 

2011, p. 119), de energização ou de uma orgé, na expressão de Rudolf Otto. Marcel 

Gauchet (1985, p. 108) diz que “o que passou a constituir a alma do comportamento 

religioso foi a busca e não a recepção”. Convém, lembrar, que as práticas peregrinas 
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são fundamentalmente não institucionais e às vezes até mesmo anti-institucionais; não 

são nem eclesiais e nem laicas; são eventos sagrados provindos das profundezas do 

corpo social, e em geral, iniciativas de pessoas comuns e não dos clérigos (Cf. 

DUPRONT, 1995, p. 803). 

3.3. Arquiteturas midiatizadas nos Templos Católicos 

A mídia vem ditando o novo formato das arquiteturas dos templos católicos, 

gerando espanto e perplexidade nos teólogos liturgistas sérios, que no geral, não veem 

com bons olhos as interferências midiáticas nos cenários religiosos. É o que se constata 

nas construções ou espaços sagrados de alguns segmentos do rebanho católico, 

sobretudo, dos que lidam com a televisão em seus ambientes eclesiais, para a 

transmissão de missas ou eventos promovidos pelas igrejas, através das emissoras de 

inspiração católica. Aqui retomamos a importante contribuição do comunicólogo 

Alberto Klein (Cf. 2006. p. 200-218), na sua identificação dos “templos horizontais e 

verticais de poder” e as consequências desse formato midiático arquitetônico para as 

Igrejas e para os fiéis. 

3.4. A horizontalização e o distanciamento entre palco e plateia 

A horizontalização e o distanciamento entre palco e plateia são os dois 

primeiros elementos que definem a arquitetura dos novos templos católicos. Esse 

modelo com estes dois constituintes não é novo, mas, se guia conforme os critérios 

midiáticos, do espetáculo e do consumo. A estrutura horizontal destes espaços casa-se 

perfeitamente com a proposta estética do novo espetáculo religioso contemporâneo. Há 

uma linha divisória nesse formato, estabelecendo as atribuições de cada parte, a parte 

que fica no palco e a parte que fica na plateia. Observemos a seguinte foto, de uma 

missa do Pe. Marcelo Rossi, no Santuário do Terço Bizantino, obtida durante uma de 

minhas visitas ao local (estive lá em três ocasiões como pesquisador), a qual será 

analisada semioticamente. 
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Figura 20 - Padre Marcelo no palco do Santuário do Terço Bizantino sob os "Spots" de luz, missa 
transmitida pela Rede Vida para todo o Brasil aos sábados às 15h00. Foto de Marlson Assis obtida em 
27 de julho de 2010 por ocasião de visita ao local. 

 

O Santuário do Terço Bizantino
61

 está localizado na Avenida das Nações 

Unidas nº. 22.069. É neste local que desde 8 de abril de 2001 acontecem as celebrações 

das missas do Padre Marcelo Rossi. Atualmente é conhecido oficialmente como 

SANTUÁRIO DA MÃE DE DEUS – THEOTÓKOS e o padre Marcelo é o seu reitor, 

desde 31 de março de 2002, título outorgado pelo bispo da diocese de Santo Amaro, 

Dom Fernando Figueiredo. 

Quem chega ao local não identifica inicialmente nenhum sinal de santuário, tal 

como conhecemos outros santuários da Igreja Católica, pois ele não segue nenhum 

modelo dos templos católicos. Na verdade trata-se de um galpão que pertencia à 

siderúrgica Junqueira que estava desativada. O Santuário da Mãe de Deus segue o 

                                                             
61

 Marcelo iniciou suas missas performáticas na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa 
Rosália. Depois passou para o lugar conhecido como Gonzagão (casa de espetáculos em Santo Amaro). 
Posteriormente para o Santuário do Terço Bizantino, no bairro do Socorro, instalado em março de 1998, 
localizado inicialmente na Av. Eng.º. Eusébio Estevaux, com 8.000 m² e com 12.000 m² de área livre, um 
galpão que pertencia à metalúrgica multinacional alemã Behum. Suas celebrações nesse local atraiam 
em torno de 50 mil pessoas, embora o CONTRU só autorizasse 25 mil pessoas. Finalmente o Santuário 
mudou para o atual número 22.069 da Av. das nações Unidas, também no bairro do Socorro, local onde 
funcionava a siderúrgica Junqueira, desativada desde 1999, espaço rodeado por fábricas na sua 
vizinhança e que só tem autorização do CONTRU para receber 10 mil pessoas. Para mais 
aprofundamento sobre o fenômeno Pe. Marcelo Rossi remeto ao livro de Brenda CARRANZA 
denominado “Catolicismo midiático”, Aparecida, SP, Editora Ideias & Letras, 2011, sobretudo as páginas 
57-177. 
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mesmo padrão dos templos da Igreja Universal do Reino Deus, com exceção da sua 

Catedral da Fé, demonstrando por um lado a capacidade de ambas se adaptarem às 

transformações advindas da sociedade contemporânea, a partir das características da 

transitoriedade e da mobilidade. As similaridades não acontecem apenas no plano 

arquitetônico; se dão também, na organização interna do ambiente. O cientista da 

religião, Leonildo Silveira Campos (1999, p. 76), aos estudar os templos iurdianos, já 

havia feito esta constatação, de que o espaço interno é dividido entre palco e plateia, 

com características de uma arena teatral.  

O palco está no centro da horizontalidade do espaço, dominando a paisagem e 

ganhando mais atenção ainda sob os efeitos dos “spots” de luz. O palco pertence aos 

que exercerão funções em cena e fica separado do espaço da plateia, geralmente elevado 

em alguns metros. No caso do Santuário da Mãe de Deus do padre Marcelo, o palco é 

composto por três espaços distintos: no canto à esquerda de quem está na plateia, fica a 

banda de animação da missa, ao centro a mesa do altar (tendo como fundo um painel 

gigante com a pintura da Mãe de Deus, carregando o menino Jesus no colo, num visual 

radiante e transbordante de luz e tendo ao lado esquerdo do mesmo um cartaz afixado 

sobre o painel com uma imagem do papa Bento XVI) e à direita uma tribuna com 

capacidade para 80 pessoas. 

No espaço da plateia, ficam as cadeiras, em torno de 3 mil fixadas ao solo, 

organizadas por corredores que dão acesso a um total de 12 portões e quatro saídas de 

emergência. No lado externo ficam 6 banheiros (4 femininos e 2 masculinos), posto 

médico e sala de internet sob o comando da Catolicanet. O som é distribuído através de 

35 caixas amplificadas distribuídas no espaço do Santuário. 

Segundo Klein,  

“A horizontalização do espaço permite uma única possibilidade de apreensão 

vertical: a imagem do pastor ou do padre sobre o palco, regendo o espetáculo 

diante da multidão. Verticaliza-se de uma maneira corporal a relação de 

poder entre o líder religioso e o público. A verticalidade do corpo do líder 

religioso sobre o palco destaca-se dos planos horizontais. Está acima de todos 

com todas as implicações semióticas conferidas pela sua altura. Dessa forma 

as imagens sagradas situam-se nas alturas, imagens gigantescas fazem 

estrelas de cinema aproximarem-se dos céus. Políticos, em campanhas 

eleitorais preferem ser fotografados em contra plongé (ângulo de baixo para 

cima), a fim de mostrarem força e esplendor (2006, p. 207-208). 

 

É nessa horizontalização dos espaços dos templos midiáticos que a figura do 

líder religioso se ergue como um ícone sagrado, o qual se impõe pela sua verticalidade 

em uma relação desiquilibrada de poder. Constatamos que esse verticalismo se instaura 
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como uma violência simbólica em diversas dimensões da vida em sociedade, de modo 

especial no campo religioso e da comunicação de massa, consolidando relações 

desmesuradas de poder. Esse desequilíbrio na relação de poder é visível na elevação do 

palco diante do espaço reservado à plateia. O púlpito de onde deveria irradiar a Palavra 

de Deus desaparece diante da ofuscante presença e performance de palco do Pe. 

Marcelo Rossi. A centralidade da Palavra ou dos sacramentos ficam apagadas pela 

projeção corporal dos líderes religiosos no palco, que se movimentam, fazem gestos 

diversos, dançam, pulam, animam o auditório, fazem exercícios aeróbicos. As imagens 

dos líderes religiosos chamam mais atenção dos que as próprias imagens religiosas, 

sagradas que são ofuscadas. 

Os corpos dos líderes religiosos assumem características nitidamente 

midiáticas. Faz parte da estratégia de palco a transformação do corpo em imagem do 

corpo, tornando-se um corpo-mídia, apresentado no palco como o elemento principal de 

um espetáculo, assumindo nitidamente características televisivas. De acordo com os 

critérios midiáticos, os novos lideres religiosos que se aventuram no mundo da mídia 

devem ter a competência performática de grandes animadores de auditórios. 

“O lugar de ação do corpo do líder religioso, para onde convergem todas as 

atenções, deve destacar-se fisicamente na organização interna do espaço. Há 

de ser grande, alto e manter-se a uma distância da plateia de acordo com a 

possibilidade de visualização. É antes de tudo a demarcação de uma rígida 

separação entre o líder religioso e a plateia, não permitindo a aproximação 

física ente ambos. Ao palco o acesso é restrito, quase inacessível, uma vez 

que o lugar reservado às ‘imagens’ é muitas vezes inviolável. Dele, os ídolos 

religiosos não saem para misturar-se aos fiéis, porque descer seus degraus 

significaria rebaixar-se à condição dos que o admiram. (...) Em suas igrejas, é 

imprescindível que o palco tenha pontos de fuga, a fim de evitar que se saia 

pela mesma porta de acesso dos fiéis. O lugar onde se desenrola a 

performance do líder religioso será, portanto, devidamente, reservado, 

distante e elevado, à altura necessária dos grandes espetáculos” (KLEIN, 

2006, p. 209-210). 

 

No atual Santuário do Pe. Marcelo, o placo tem uma altura de mais de dois 

metros do solo, de modo que, de qualquer lugar é possível visualizá-lo e o palco passa a 

servir-lhe de altar, fazendo crescer e se agigantar a sua imagem, ofuscando os ícones 

religiosos presentes e posicionados atrás do seu corpo performático. Por ter-se 

transformado em uma imagem de si mesmo, projetado com a ajuda da mídia, Pe. 

Marcelo virou estrela, vedete, pop star e não pode mais misturar-se com a multidão dos 

seus próprios fiéis que acorrem para vê-lo no Santuário do Terço Bizantino. Assistindo 

uma de suas missas transmitidas pela Rede Vida de Televisão num sábado às 15h00, no 

final da missa haveria um momento de adoração. Pe. Marcelo passou um bom tempo 
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explicando aos fiéis presentes no Santuário que iria fazer uma experiência de descer pro 

meio deles, passando com o Ostensório contendo o Santíssimo Sacramento pelos 

corredores do Santuário. Ficou pedindo para os fiéis não avançarem sobre ele e que iria 

fazer esta experiência. Caso não desse certo, nunca mais faria isto e que isto só iria 

depender do comportamento dos fiéis. De tanto pedir, é claro que os fiéis não 

avançaram para tocar no padre ou no ostensório com o Santíssimo. Ele pode concluir a 

procissão e a bênção com o Santíssimo. 

Os arroubos midiáticos do Pe. Marcelo Rossi não pararam por ai, continuam 

em ritmo frenético com a construção do novo santuário Theótokos (Mãe de Deus) com 

arquitetura e critérios midiáticos, em custos estimados em 65 milhões. Com o apoio do 

seu bispo, Dom Fernando Figueiredo, da Diocese de Santo Amaro, está próximo de 

inaugurar ainda este ano um templo para acolher multidões, projetado pelo arquiteto 

Ruy Ohtake, com capacidade para 100 mil tele fiéis e tele fãs, número maior, mais que 

o dobro do Santuário atual do Terço Bizantino. A área para este maga templo foi 

comprada em 2006 pelo valor de 6 milhões. Ao encomendar a construção do mega-

templo ao arquiteto Ohtake, o próprio Pe. Marcelo revela que assumiu um sacerdócio, 

uma visão de Igreja, de templo e de fiéis, com características imagéticas, midiatizadas, 

insistindo que o altar fosse visto de qualquer parte da plateia. Para tal, a Igreja não terá 

colunas e abrigará o maior número possível de pessoas, conforme desejo do sacerdote. 

A Igreja terá 5 mil metros quadrados com capacidade para 30 mil pessoas sentadas em 

bancos de madeira e outras 70 mil pessoas de pé, tanto dentro quanto fora da nave, e a 

estimativa é de um total de 70 mil pessoas na sua lotação máxima. O que equivale ao 

dobro da capacidade da Basílica de Nossa Senhora Aparecida ou a mesma audiência 

reunida no Estádio do Morumbi por ocasiões de mega-shows (Cf. Revista Época São 

Paulo nº. 44, dezembro de 2001, p. 72-73). 
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Figura 21 - Maquete do novo Santuário Theotókos, sem a cobertura. Megatemplo Católico planejado 
de acordo com critérios midiáticos, destacando dois lugares: o palco e a plateia. Fonte: NPD Brasil. 
Disponível em: http://www.npdbrasil.com.br/religiao/Santuario_Theotokos_Mae_de_Deus.htm 
Acesso em 15 fev. 2012. 

 

 
 

 Figura 22 - Outra Maquete do projeto do arquiteto Ruy Ohtake. Um megatemplo planejado e em fase 
de acabamento para espetáculos midiáticos. Destaques para o palco, a plateia e uma arquitetura 
contemporânea que em nada lembra os templos do passado, com seus estilos góticos. Disponível em 
http://www.encontrasantoamaro.com.br/imgs/imagens-santo-amaro/santuario-em-santo-amaro.jpg 
Acesso em 15 de fev. 2012. 

 

As características arquitetônicas do Santuário (sua parte estrutural já está 

concluída; faltam acabamentos, serviços de iluminação, colocação de cadeiras e 

banheiros, pois apenas 50 estão prontos de um total de quinhentos): o teto tem forma de 

onda atingindo uma altura de 22 metros, elevando-se em direção ao altar para sugerir, 

segundo Ruy Ohtake, um efeito de “contemplação religiosa”, predominando as cores 

branco e azul; o altar com espaço para 120 pessoas é iluminado por um claraboia; há um 

edifício administrativo com salas para catequese e atividades religiosas, além de um 

salão para casamentos e 500 banheiros, 2000 vagas de estacionamento, uma capela para 

http://www.npdbrasil.com.br/religiao/Santuario_Theotokos_Mae_de_Deus.htm
http://www.encontrasantoamaro.com.br/imgs/imagens-santo-amaro/santuario-em-santo-amaro.jpg
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os peregrinos; sobre o teto desponta um cruzeiro de 42 metros abençoando o prédio e 

que pode ser visto de vários lugares a quilômetros de distância. O altar ficará a uma 

altura de 4 metros com espaço de 430 metros quadrados, contendo uma ala para 

convidados especiais com 100 poltronas. Terá ainda oito telões para a transmissão das 

missas a 75 mil pessoas na área externa do templo, uma cripta e ossário abaixo do altar 

com finalidade de guardar restos mortais de personalidades religiosas importantes, sala 

de ministros, capela do Santíssimo, museu e jardim (Cf. Revista Época, nº 709, 19 de 

dez. 2001, p. 84-85). 

 

Figura 23 - Missa de pré inauguração do novo Santuário Theotókos, o megatemplo do Pe. Marcelo 
Rossi, em 12 de outubro de 2011. Foto de Juca Varella/Folhapress. Disponível em: 
http://paoevinho.org/?p=7755 Acesso em 15 de fev. 2012. Vê-se Pe. Marcelo no palco, iluminado 
pelos “spots” de luz e abaixo, na frente de um palco de 5 metros, a plateia de fãs , de fiéis e de 
peregrinos que vem de diversos pontos da grande São Paulo, de cidades vizinhas e de vários estados 
brasileiros. 

 

O dinheiro para a obra vem sendo pago com a venda de livros e CDs do Pe. 

Marcelo.
62

 O livro Ágape vendeu 7 milhões de cópias comercializadas durante 15 meses 

e o Ágape Musical 1,4 milhão, que mistura músicas de autores católicos e evangélicos, 

                                                             
62 É possível ver o Pe. Marcelo fazer publicidade do livro e do CD musical Ágape nas missas dominicais 
das 05h45 da manhã transmitidas ao vivo todo domingo pela Rede Globo, na qual ele pede à plateia 
presente na missa e aos tele fiéis que o assistem pela TV, internet e outros aparelhos de transmissão de 
dados eletrônicos, para comprar o livro e o CD, ou para si mesmo ou para dar de presente a alguém. 
Geralmente o padre lê um trecho do livro, ou faz uma oração do mesmo. Também, no momento do 
canto de comunhão é colocado para tocar trechos de músicas do CD Ágape Musical. Ultimamente este 
ritual publicitário e personalístico transformou-se em padrão de suas missas, que o diferencia das 
demais missas presididas por outros padres, transmitidas na televisão,  

http://paoevinho.org/?p=7755


154 

 

dando um faturamento ao padre de R$ 4 milhões. Também foi criada uma associação 

capitaneada por políticos ligados à Renovação Carismática Católica, entre eles, Gabriel 

Chalita, par a captação de recursos junto a empresas que desejam contribuir com o 

megatemplo. 

O novo santuário Theótokos passou por um teste em 12 de outubro, dia de 

Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Participaram da missa 70 mil pessoas e 

houve um amontoamento de fiéis na hora da saída. Quando for inaugurado, em data 

ainda não divulgada, Pe. Marcelo pretende reunir artistas da TV, entre eles, Xuxa, que 

já encabeça os convidados de sua lista e personalidades políticas municipais, estaduais e 

federais. O Padre vive uma fase promissora e parece que nada irá afastá-lo do palco-

altar (Cf. Revista Época São Paulo, nº 44, dezembro de 2011, p. 79). 

3.5. Imagens iluminadas e a Caverna de Platão 

O terceiro elemento que define a arquitetura dos novos templos é a iluminação. 

Ela se dá através dos “spots” de luz, já mencionados, sobre o palco e os líderes 

religiosos que nele exercem as suas performances. Os novos templos midiáticos 

possuem vários “spots” de luz sobre o palco. A justificativa principal para os mesmos é 

de ordem técnica, pois no caso da Igreja Católica, as missas dos padres famosos são 

televisionadas. Desse modo, o palco é organizado e montado semelhante aos estúdios de 

televisão, ou às salas de teatro, pelo fato de que os templos precisam dispor de uma 

iluminação adequada que garanta imagens com boa qualidade na televisão. Com tanta 

iluminação e iluminação intensa, no local das missas, os corpos dos líderes religiosos 

são iluminados e projetados na tela da TV para milhares de telespectadores. Dessa 

maneira, surge uma dupla dimensão dos corpos iluminados: a dos pixels e a do corpo 

concreto do líder religioso no ambiente sagrado midiatizado. 

4. O que a imagem faz com a religião 

Quando as igrejas, as religiões não veem problemas no uso da mídia, dizíamos 

que é ai que começam os problemas para as mesmas. A ausência de uma meta-reflexão 

por parte das igrejas e religiões as transformam em reféns de um processo de 

midiatização da sociedade e da religião em curso. O uso da mídia não é neutro e nem 

inconsequente. Vejamos porque. 

4.1. Padres transformados em imagens 

Os padres que se aventuram no mundo da mídia são transformados por ela em 

imagens. Não se trata de uma estratégia deles, dos padres, mas de estratégia das 
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imagens mesmo, como confirmaremos em nossa abordagem. Uma vez na tela da 

televisão e marcando presença nas diversas mídias, seu poder, influência e liderança 

alcançam patamares de dar inveja ao Ibope de qualquer emissora de televisão. Não é à 

toa que o Pe. Marcelo Rossi foi cortejado por diversas emissoras para apresentar 

programas nas mesmas, inclusive na Rede Globo de televisão.
63

 O mesmo acontecerá 

com os outros padres que surgiram na mídia depois de Marcelo Rossi, entre eles, Pe. 

Fábio de Melo, Pe. Reginaldo Manzotti, Pe. Robson de Oliveira, entre outros. Expostos 

na mídia, e cada vez mais de forma expansiva, são transformados por ela em imagens, 

são midiatizados. Quais serão as consequências desse processo em curso para os 

próprios padres, enquanto pessoas humanas, exercendo um ministério sacerdotal em 

nome da Igreja? Quais serão as consequências do processo de midiatização da religião 

para as próprias religiões? 

4.2. A transformação do líder religioso em imagem televisiva 

Retomemos a análise semiótica da dupla dimensão dos corpos iluminados. A 

primeira dimensão, dos pixels é a que se refere à transformação do líder religioso em 

imagem televisiva. Os astros religiosos televisivos ganham brilho sob a luminosidade 

elétrica da tela da TV. A tela da TV, além de ser a morada das estrelas olimpianas, passa 

agora a abrigar e a devorar os líderes religiosos, projetando cotidianamente suas 

imagens em milhões de telas de TV das casas dos brasileiros. Sabemos que além das 

intenções técnicas por traz da luminosidade, existem também as razões religiosas, 

subjacentes nos atributos da luminosidade, do esplendor e da onipresença que as estrelas 

do universo sagrado vêm conquistando no campo midiático. 

4.3. A transformação do corpo do líder religioso em imagem do corpo 

A segunda dimensão corresponde aos feixes de luz lançados sobre os corpos 

dos líderes religiosos através dos “spots” de luz no local das celebrações que serão 

televisionadas. Essa luminosidade projetada sobre os astros religiosos é entendida, 

também, como um mecanismo de transformação do corpo em imagem do corpo. Essa 

iluminação projetada sobre seus corpos os aproximam das imagens do sagrado. Os 

holofotes favorecem este distanciamento, separando radicalmente o ídolo dos fiéis. 

                                                             
63 A esse respeito remeto à leitura do livro de André Ricardo de SOUZA, intitulado Igreja in concert: 
padres cantores, mídia e marketing, publicado pela Annablume; Fapesp, 2005, sobretudo, o capítulo III 
“Eventos de Massa e cobertura da mídia”, p. 52-61. 
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Recorda-se a passagem do evangelho de Mateus sobre a transfiguração de 

Jesus, onde também a luz forte e brilhante se faz presente: “Seu rosto brilhou como o 

sol e suas roupas ficaram brilhantes como a luz. (...). Não faleis a ninguém desta visão, 

até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos” (Cf. Mt 17, 2. 9). A 

grande diferença entre a transfiguração de Jesus e a iluminação dos líderes religiosos é 

que estes se iluminam diante de milhões de fiéis e requerem uma enorme publicidade do 

brilho de suas imagens. No caso de Jesus, sua transfiguração, iluminação, se deu de 

forma reservada e seleta a três de seus apóstolos, Pedro, Tiago e João e no final pediu 

que estes não divulgassem o ocorrido até a sua ressurreição dos mortos (Cf. KLEIN, 

2006, p. 217). Os seguidores de Cristo na contemporaneidade, alçados a ídolos de 

multidões, fazem totalmente o contrário do que o seu mestre e inspirador ensinou. 

A noção de luz é muito presente e se desdobra em um profundo significado nas 

diversas religiões. Geralmente expressa a natureza divina, sagrada, transcendental nas 

suas diversas manifestações numinosas. No caso da tradição judaico-cristã, Deus é 

apresentado como a fonte de luz e nos evangelhos Cristo se apresenta como a luz do 

mundo, ou a luz que ilumina todo homem. As experiências de tipo místico também são 

caracterizadas em termos de iluminação. 

“No imaginário cristão, a luz está associada ao conhecimento de Deus, ao 

passo que a escuridão corresponde ao domínio do pecado. Andar nas trevas 

significa distanciar-se da vontade divina. Satanás, muitas vezes, recebe o 

título de ‘Príncipe das Trevas’. Curiosamente, a figura do diabo, aparece 

algumas vezes ligada ao signo da luz. O contato com os caldeus fez com que 

os hebreus demonizassem a figura do rei adversário que ostentava os títulos 

de ‘astro da manhã’, ‘o filho da aurora’, ‘estrela Vênus’. Daí surgem 

referências a este personagem das luzes em Isaías, cujo título foi registrado 

na Vulgata latina como Lúcifer. Teria, portanto, o diabo sofrido a queda por 

se imaginar como fonte de luz? Talvez essa perigosa inversão semiótica das 

‘trevas’ em ‘luz’ aponte para o risco da ‘queda’ de padres e pastores 

intensamente iluminados” (KLEIN, 2006, p. 217-218). 

 

Frei Betto, em uma carta aberta escrita ao padre Marcelo Rossi,
 64

 o alertava de 

que “quanto maior a altura, maior o tombo” e o convidava à reflexão sobre sua 

exposição exacerbada na mídia e do que esta poderia fazer com ele, transformando-o em 

imagem de sim mesmo. Dizia, por exemplo, entre outras coisas:  

“(...) O que me atemoriza é ver um padre pop star. (...) se o púlpito era o 

grande emissor em tempos antanhos, como o alto- falante da matriz no 

interior, hoje o púlpito é a mídia. Para o bem e para o mal. Mas é preciso 

saber usá-lo, sem se deixar usar. Você tem sido ‘ibopizado’. Entrou no ar, 

sobe a audiência. Sua imagem vende CDs e terços, camisetas e 

quinquilharias. Mas, lembre-se: quanto maior a altura, maior o tombo. 

                                                             
64 “Querido padre Marcelo Rossi” publicada no Jornal Folha de São Paulo do dia 20/11/1998. p. 3. 
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Exaltados devem ser Jesus e sua Mensagem: a solidariedade, a justiça para 

com os pobres, a denúncia das injustiças, o amor aos excluídos, a utopia de 

uma nova ordem das coisas, consubstanciada na categoria do Reino de Deus. 

(...) Sua pastoral obedece a uma fórmula de sucesso: muita emoção, pouca 

razão. Não recomendam as Escrituras darmos ‘as razões de nossa esperança’ 

(1 Pedro 3,15)? Gosto de ver aquela multidão vibrando com a sua ginástica 

litúrgica, você com os paramentos mais brilhantes que os demais 

concelebrantes, todos cantando com entusiasmo. Mas... Igreja não é 

comunidade? Se voltar sua memória um pouco na história, encontrará outros 

movimentos carismáticos que, após um período de pique, fracassaram por 

não integrar os fiéis em comunidades. É como um alucinógeno: passado o 

efeito, perde-se o ânimo. (...). Espero que você não se torne prisioneiro da 

própria imagem. E possa sentar com a sua família num restaurante aos 

domingos ou com os amigos no boteco da esquina. Ao perder o gosto pelas 

coisas simples da vida — passear num parque, tomar um banho de cachoeira, 

ir a um cinema — temo que a gente comece a se dar uma importância 

indevida. Vale o exemplo de João Batista. Ele evitava aparecer  para que 

Jesus fosse exaltado (João 3,30). Desconfie da mídia que se dobra à sua 

presença e nem suporta ouvir os nomes de d. Hélder Câmara, d. Paulo 

Evaristo Arns e d. Pedro Casaldáliga. Essa mídia não quer o Evangelho. Quer 

uma isca que atraia maior audiência. E mais audiência significa ampliar a 

veiculação de clipes publicitários. Em suma, formar consumidores e não 

cidadãos. E muito menos cristãos (...)”. (FREI BETTO, 1998). 

 

O que Frei Betto escreveu ao padre Marcelo há quase 14 anos atrás, continua 

bastante atual e também se aplica aos demais padres que se fazem presentes na mídia: a 

instrumentalização dos mesmos através da “ibopização”; o uso de fórmulas de sucesso – 

muita emoção e pouca razão; o questionamento sobre a questão da vida em comunidade, 

um ideal tão apregoado pela Igreja Católica, e que os novos modelos eclesiais 

midiáticos vem esvaziando e substituindo pela subjetividade e privatização da 

experiência de fé; a questão pouco discutida da religião como droga, como alucinógeno 

e o consequente fanatismo que pode desembocar em intolerâncias e guerras religiosas; o 

tornar-se prisioneiros da caverna de Platão, ou seja, prisioneiros das próprias imagens 

construídas com a ajuda da mídia. 

“(...)As cavernas nas quais nasceram as primeiras manifestações artísticas, ao 

lado de serem locais de provável culto e provável introspecção, eram 

incubadoras de imagens, espaços nos quais o homem se permitia conviver 

lado a lado com suas imagens, conferindo ao seu imaginário, um tipo de 

“segunda realidade” (Ivan Bystrina), em primeiro lugar, o mesmo status que 

ele próprio possuía. Depois conferiu a elas o poder sobre seu próprio destino. 

Nesses espaços o homem elevou as imagens à condição de divindades. O 

espaço das cavernas de imagens migrou para os espaços das religiões, os 

templos, as catedrais, as mesquitas, as capelas. Sempre povoados pelas 

imagens, ora em suportes visíveis, ora na presença apenas de formas abstratas 

da arquitetura e da decoração, nas escritas das paredes ou apenas nas paredes 

das mentes, o espaço fechado dos templos assumiu o papel de útero das 

imagens que acompanhariam o homem em sua lida diária. Sua função era 

oferecer aos homens o alimento imaginal, enquanto sua própria imagem era 

de espaço de auto sacrifício, entrega e regressão. (...) Nestes espaços, como 

nas cavernas e nos templos, não estamos mais exercendo nossa capacidade de 

ver, mas nos colocamos como objetos para sermos vistos. Nos ofertamos ao 

olhar das imagens. Já não vemos as imagens, apenas somos vistos por elas” 
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(BAITELLO JUNIOR, 2000. Disponível em: 

http://www.cisc.org.br/portal/pt/biblioteca/finish/7-baitello-junior-norval/5-

as-imagens-que-nos-devoram-antropofagia-e-iconofagia.html. Acesso em 6 

mar. 2012). 

 

As cavernas contemporâneas midiáticas continuam elevando as imagens à 

condição de divindades. Migraram para os espaços das religiões, do sagrado e da mídia. 

Nestes espaços em vez de vermos, somos vistos, nos entregamos ao olhar das imagens 

que nos devoram por primeiro. No caso dos padres, o fato de ficarem famosos e não 

poderem se misturar às pessoas comuns por serem transformados em celebridades, 

acabam esquecendo que são pessoas, que são serem humanos e não anjos nem 

divindades. 

Frei Betto na carta aberta ao Pe. Marcelo convida também para o senso crítico 

diante de uma mídia que aceita e escolhe determinado modelo de padre, de Igreja, de 

religião e as instrumentaliza para fazer crescer sua audiência, mas ao mesmo tempo 

censura a presença de igrejas ou religiões mais proféticas e que cobram a 

democratização nas comunicações sociais; o teólogo e jornalista lembra ainda, a 

necessidade de uma crítica das igrejas à indústria cultural que deseja aumentar o número 

de consumidores e se omite na formação de cidadãos que participem na construção de 

um país mais justo e solidário. 

Os padres ao serem iluminados pelos “spots” de luz potencializam suas 

próprias imagens, a influência e poder que exercem sobre as multidões. Eles são alçados 

a deuses do Olimpo, transformados em vedetes
65

 sagradas midiáticas, tal qual os deuses 

e deusas do panteão grego. Normalmente os padres já trazem consigo o poder sacro, o 

poder sagrado que lhe é conferido por ocasião do sacramento da ordem, ao serem 

ordenados sacerdotes, o que os diferencia e os separa dos demais seres. Eles são tirados 

do contexto profano e são sacralizados, envolvidos por um poder sagrado. Diante de um 

padre sabe-se que se está diante de um consagrado a Deus, de um portador de um poder 

transcendental que não lhe pertence, mas que pertence ao “Totalmente Outro”, ao 

mistério tremendo e fascinante, conforme Rudof Otto. Diante de um padre se está diante 

                                                             
65 É bom lembrar neste contexto, que a palavra “Vedete”, conforme o dicionário Aurélio, se refere à 
atriz que se sobressai no teatro de revista ou à atriz principal de um espetáculo teatral ou 
cinematográfico, uma estrela, uma pessoa que se sobressai. Vem do italiano “Vedétta” e em francês 
“Vedette” foi incorporado ao português indicando o grande poder de atração que uma pessoa exerce 
em qualquer evento. E o “vedetismo” é o comportamento próprio de estrela, é o estrelismo. Outra 
palavra utilizada para dizer a mesma coisa é “star”. O sociólogo Edgar Morin também utiliza muito o 
termo vedete referindo-se a uma atração de público utilizada pela indústria cultural em sua obra Cultura 
de massas no século vinte: o espírito do tempo. Rio de Janeiro: Forense. 1967. 

http://www.cisc.org.br/portal/pt/biblioteca/finish/7-baitello-junior-norval/5-as-imagens-que-nos-devoram-antropofagia-e-iconofagia.html
http://www.cisc.org.br/portal/pt/biblioteca/finish/7-baitello-junior-norval/5-as-imagens-que-nos-devoram-antropofagia-e-iconofagia.html
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de dois elementos que o mesmo evoca: a instituição que ele representa e o sagrado do 

qual ele está investido. No contexto midiático, da sociedade das imagens, os padres 

midiáticos são midiatizados. São transformados em imagens deles mesmos.  

As luzes projetadas sobre eles evoca o mito da caverna de Platão. Evoca a 

ilusão e a aparência em que eles se transformaram, o vácuo e o vazio em quem eles 

transformaram a religião que professam e pregam, a vaidade na qual se embrenharam. 

Eles vão viver a vida necessitando alimentar essa ilusão e aparência. Tem que alimentar 

a imagem que a mídia e eles fizeram deles mesmos, numa relação de devoração 

recíproca. A representação que fazem de si mesmos é a bem da vaidade. 

Na análise do mundo mediado, dominado pelas imagens, evoca-se o mito da 

caverna de Platão. Segundo Jean-François Mattéi, o texto filosófico sobre a alegoria da 

caverna é sempre atual, pois ilustra a condição humana, hoje, mais do que nunca, 

voltada às aparências. Para ele, 

“A alegoria da caverna, que é uma ilustração da condição humana, é sempre 

atual, pois estamos hoje, mais do que nunca, voltados às aparências. Vivemos 

num mundo de mediação dominado pelas imagens: televisão, cinema, jogos 

de vídeo, publicidade, jornais, internet e ilustrações de todo tipo. Cada vez 

mais, as imagens impostas, e não livremente escolhidas, constituem um 

mundo virtual que tende a substituir-se ao mundo real, ao da política, da 

economia e da vida social, que é também o dos conflitos e das guerras. 

Identifica-se habitualmente a “barbárie” à violência brutal, aquela que os 

romanos chamavam de feritas ou ferocitas. Mas existe igualmente uma 

barbárie doce, a da vanitas, que não significa em latim a “vaidade”, mas a 

“vacuidade”, ou seja, o vazio da existência. 

Refletindo sobre isso, o que Platão denuncia na alegoria da caverna, no livro 

VII de A República, não é a barbárie da violência, mas antes a barbárie da 

doçura: os prisioneiros não estão pressionados por guardas que os reduzem à 

escravidão. Além disso, eles não trabalham como escravos e não são 

compelidos a atividades penosas. Bem ao contrário, eles estão num doce 

torpor desde a infância, submetidos a um desfile de imagens que lhes 

agradam  tanto que eles não procuram livrar-se delas. Eles até escolhem 

como rei aquele que chega a prever quais as novas imagens que vão aparecer 

na caverna. Não obstante, sua vida é uma vida de coerção e, portanto, de 

dependência, já que eles não chegam a livrar-se desta sucessão de imagens 

que os fazem viver num mundo virtual, que não é real, ou cuja virtualidade 

depende de causas reais que lhes escapam. Seu mundo é, portanto, totalmente 

“vazio”, “oco” ou “mentiroso”, o que significa vanus em latim, e sua 

representação de si mesmos é bem a da “vaidade”. 

Mas a vaidade da existência pode conduzir à violência quando se procura 

denunciá-la: eis por que o filósofo liberado, que Platão identifica com 

Sócrates, que expõe o relato da caverna, será levado à morte por seus 

companheiros, quando ele retornar para o meio dos seus. Toda existência 

submetida a imagens ou a simulações, o que Platão chama de “ídolos”, 

eidola, e “fantasmas”, phantasmata, corre o risco de desembocar numa 

violência não mais doce, porém brutal” (MATTÉI, 2009. Disponível em: 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=2572&secao=294 Acesso em 28 fev. 2012). 
 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2572&secao=294
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2572&secao=294
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Também na contemporaneidade, vive-se submetido a um desfile de imagens, e 

agora, potencializadas, com a aura sagrada, com a presença em expansão de imagens 

sagradas na mídia profana, que seduzem e agradam cada vez mais, tornando a todos 

prisioneiros que não desejam ser libertados. Novos ídolos, celebridades ou reis são 

escolhidos, alçados a patamares de poder e de fama, por possuírem carismas midiáticos, 

de atração e fascinação. Transformados em imagens, seu mundo se torna oco, vazio, 

mentiroso e vaidoso. E uma vaidade que produz violência brutal, sobretudo se criticada, 

questionada pelos que não se deixaram aprisionar e depender das avalanches imagéticas, 

midiáticas. 

4.4. A escalada da abstração: do corpo tridimensional às não coisas 

Vilém Flusser, o grande profeta da sociedade das imagens técnicas, fala em 

“Escalada da Abstração”, que também pode ser denominada por “escada da abstração”, 

que trata da percepção do espaço e das formas de ocupação do mundo. Termo que nos 

ajuda a entender o que está acontecendo com a religião na sociedade em processo de 

midiatização. Vejamos o seguinte gráfico da escalada da abstração: 

 

Lebens welt 4 D/ 3D Espaço + Tempo 

Imagem 2 D Plano 

Escrita 1 D Linha 

Imagem Técnica Ø D Ponto 

 

Explicando esse processo, diz Flusser que: 

As novas imagens não ocupam o mesmo nível ontológico das imagens 

tradicionais, porque são fenômenos sem paralelo no passado. As imagens 

tradicionais são superfícies construídas com pontos. De maneira que, ao 

recorrermos a tais imagens, não estamos retornando da unidimensionalidade 

para a bidimensionalidade, mas nos precipitando da unidimensionalidade 

para o abismo da zero-dimensionalidade. Não se trata de volta do processo 

para a cena, mas sim da queda do processo rumo ao vácuo dos quanta. A 

superficialidade que se pretende elogiar é das superfícies que se condenam 

sobre semelhante abismo. (...) O propósito de toda abstração é o de tomar 

distância do concreto para poder agarrá-lo melhor. A mão segura volumes 

para poder manipulá-los, o olho contempla superfícies para poder imaginar 

volumes, o dedo concebe para poder imaginar, e a ponta do dedo calcula para 

poder conceber. Abstrair não é progredir, mas regredir, é um reculer pour 

mieux sauter (FLUSSER, 2008, p. 15 e 18). 

 

A palavra escalada é uma forma arcaica de escada. Escada em espanhol é 

escalera. Tira uma dimensão, desce um grau. Assim, a cada degrau ocorre uma redução, 

uma perda espacial, a cada passo que se dá uma das dimensões é perdida. Quando chega 
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ao fim, é o vazio, é o nada. Há muitas perdas, Vai se tirando, tirando até não sobrar mais 

nada até se chegar ao vazio. Subtraindo degrau após degrau a história da imagem 

constrói a sua “escada da abstração”. Diz o pensador das imagens técnicas, que existe 

uma subtração a partir da abstração. 

Passa-se a viver uma vida de outro tipo, em efígie, em imagem com a renúncia 

de todos os sentidos do corpo. São os materiais da nulodimensionalidade. É a escalada 

da abstração, o processo de descascamento dos produtos da materialidade em abstração. 

Baitello (2010, p. 20) diz que: “(...) entra em cena a abstração, uma retirada 

progressiva das dimensões do espaço-tempo, um ‘descascamento’ progressivo e um 

desvestir ou despir as coisas de sua materialidade, para transformá-las em não 

coisas”. 

A escalada da abstração percorre um caminho de esvaziamento, cada vez mais 

progressivo, da tridimensionalidade para a bidimensionalidade, depois para a 

unidimensionalidade até esgotar-se totalmente na nulodimensionalidade. O último 

degrau, da nulodimensão, equivale ao atual estágio da sociedade em processo de 

midiatização, que invade nossas vidas e seus entornos. Trata-se do mundo das “não 

coisas” de que falava Flusser, o qual desmaterializa as nossas existências. 

Para Flusser, portanto, abstrair é subtrair. A nulodimensionalidade é o mundo 

sem dimensão. Perdemos aqui toda corporeidade, toda espacialidade. Esse abissal gera 

ambientes e que depois precisamos lidar com eles. Convivemos com essa abissalidade 

em diversas dimensões da nossa vida. Nesse espaço só é possível sobreviver jogando, 

mas abstratamente. A imagem técnica continua cada vez mais ocupando espaços 

crescentes. O espaço do corpo e da presença foi sendo acuado. 

Dietmar Kamper (Vilém Flusser Archiv, 1999) ao assistir palestra de Flusser 

sobre a escalada da abstração escreveu um livrinho sobre “As abstrações do corpo – O 

quadrado antropológico de espaço, plano, linha e ponto” (em alemão, Körper-

Abstraktionen – Da anthropologische Viereck Von Raum, Fläche, Linie und Punkt). O 

corpo e a sua crescente perda na comunicação contemporânea. Quando mais estivermos 

imersos nas realidades das imagens técnicas muito menos estaremos presencialmente 

com nossos corpos, mesmo que nossos corpos estejam ali.  

Quando se falava da estrutura horizontal desses mega-templos 

contemporâneos, concluía-se que eles se aliam perfeitamente com a proposta estética do 

novo espetáculo religioso, da sociedade e da religião midiatizadas. Nestes templos do 
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espetáculo contemporâneo, o corpo-sujeito é transformado e reduzido em corpo-objeto, 

em corpo plateia, em corpo-espectador, prisioneiros da caverna, que continua a projetar 

suas luzes através das imagens técnicas, televisivas. 

5. A devoração mútua entre religião e televisão 

Na era da reprodutibilidade técnica as imagens visuais se impõem como o 

principal modo de dizer mensagens. Walter Benjamin sinalizou com aguda propriedade 

essa passagem de uma sociedade que produzia de forma artesanal suas imagens para 

uma sociedade que criou máquinas reprodutoras de imagens técnicas. Com o 

surgimento das imagens que cada vez mais se multiplicam em milhares e milhões, a 

aura do objeto único foi rompida e se inaugurou o trânsito das imagens em 

superexposição à luz. Com o desdobramento da reprodutibilidade, dá-se a multiplicação 

exacerbada de imagens cada vez mais onipresentes, cotidianas e que passam a ocupar 

todos os espaços, inflacionando o seu valor de exposição (Cf. BENJAMIM, 1994, p. 

165-196). Os ícones passaram a ocupar os espaços públicos e eles nos capturam o olhar 

num primeiro golpe. Antes que vejamos uma imagem ela nos vê primeiro. Por meio do 

olhar, capturam-nos o presente e nele nos roubam a presença. 

 A metáfora da devoração é bem apropriada para analisarmos a relação entre 

mídia e religião na contemporaneidade. A religião que se transforma em imagem e a 

imagem que se torna devoradora da religião. Os corpos dos líderes religiosos que se 

transformam em imagens e as imagens que se tornam devoradoras de corpos, conforme 

vimos na análise semiótica do item anterior, dos padres transformados em imagens. 

5.1. Iconoclastas no passado, iconófagos contemporâneos 

Diante da adesão maciça tanto de evangélicos quanto dos católicos ao modelo 

de religiosidade televisiva, não resta dúvida de que os iconoclastas do passado 

transformaram-se em “iconófagos” contemporâneos, devoradores de imagens. De fato, 

há uma fome crescente das igrejas pelas imagens midiáticas, sobretudo, pelos espaços 

televisivos. O termo “iconofagia” aqui utilizado possui uma polivalência instigante. 

Nesse prisma, o pensamento comunicacional de Baitello se aproxima do de Vilém 

Flusser. Segundo Baitello, 

 (...) ora as imagens são devoradas, ora são as imagens que devoram. Sendo 

sujeito ou objeto do processo, a denominação caberia tanto a uma como a 

outra. (...) Não é outro o fenômeno da iconofagia: corpos tridimensionais 

devoram imagens (bidimensionais, unidimensionais e nulodimensionais) em 

quantidade cada vez mais assustadora, em substituição a outras apropriações 

sensoriais. (...) devorar imagens pressupõe também ser devorado por elas. 

Alimentar-se de imagem significa alimentar imagens, conferindo-lhes 

substâncias, emprestando-lhe os corpos. Significa entrar dentro delas e 
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transformar-se em personagem (...). Ao contrário de uma apropriação, trata-

se aqui de uma expropriação de si mesmo (BAITELLO, 2005, p. 9. 96-97). 

 

Ao mesmo tempo em que os “iconófagos” contemporâneos devoram as 

imagens, são, também, por elas devorados. A espetacularização midiática no universo 

religioso atual é sinal de que a TV engoliu o sagrado e o sagrado engoliu a TV, 

manifestando em suas performances imagéticas um percurso vicioso de devoração 

mútua (KLEIN, 2004, p. 174). Resta-nos refletir sobre as consequências desse processo, 

de um modo especial a discussão sobre os elementos que são suprimidos do amplo 

conteúdo ético do cristianismo, já que o texto televisual tem as suas exigências 

midiáticas de síntese e sobrevive em meio a tantas seduções videológicas, se 

corresponder às expectativas mercadológicas de consumo. 

5.2. Corpos que se alimentam de imagens e imagens que se alimentam de         

    corpos 

O termo “iconofagia” é de Norval Baitello e possui uma via de mão dupla da 

relação homem-imagem, pois quanto mais devoramos imagens, mais servimos de 

alimento e somos devorados por elas. Diz ele que, “ora as imagens são devoradas, ora 

são as imagens que devoram. Sendo sujeito ou objeto do processo, a denominação 

caberia tanto a uma como a outra” (2005, p. 9). O estudioso das imagens chama de 

“antropofagia impura” o processo de seres humanos serem devorados por imagens. A 

força de uma imagem vem da densidade da matéria prima da qual ela se alimenta. 

Baitello inspirou-se no pensamento antropofágico do notável Modernismo Brasileiro 

dos anos 20, que por primeiro identificou o fenômeno antropofágico.
66

 A esse respeito 

diz: 

                                                             
66 Oswald de Andrade (1890-1954), natural de São Paulo, SP, era poeta, romancista e dramaturgo; foi 
um dos promotores da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo e se destacou no movimento 
modernista literário brasileiro, como um dos seus membros mais rebeldes.  A metáfora da devoração 
vem da Antropofagia/ Canibalismo de Oswald de Andrade com o Manifesto Antropofágico de 1928. “Há 
várias ideias que estão implícitas neste manifesto, onde Oswald se expressa de maneira poética. Uma 
destas ideias é conhecida da antropofagia e tem a ver com o papel simbólico do canibalismo nas 
sociedades tribais/tradicionais. O canibal nunca come um ser humano por nutrição, mas sim sempre 
para incluir em si as qualidades do inimigo ou de alguém. Assim o canibalismo é interpretado como uma 
forma de veneração do inimigo. Se o inimigo tem valor então tem interesse para ser comido porque 
assim o canibal torna-se mais forte. Oswald atualiza este conceito no fundo expressando que a cultura 
brasileira é mais forte, é colonizada pelo europeu, mas digere o europeu e assim torna-se superior a ele: 
Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da 
possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Matias. Comi-o” (WIKIPÉDIA. A enciclopédia livre. Oswald 
de Andrade. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Oswald_de_Andrade Acesso em 1º mar. 2012). 
Para um aprofundamento sobre o movimento antropofágico de Oswald de Andrade remeto ao livro de 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oswald_de_Andrade
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“E ele se propunha realmente a promover uma devoração de ícones, ídolos e 

símbolos da cultura europeia, ao invés de imitá-la, portanto, um ato 

iconofágico, mas com um sentido construtivo e criativo. O que passou a 

ocorrer, no entanto, a partir do barateamento dos recursos de reprodução de 

imagens em grandes escalas, foi um fenômeno distinto daquele proposto por 

Oswald de Andrade, senão o seu oposto: de antropófagos criativos passamos 

(e este ‘nós’ aqui não se refere apenas aos brasileiros, mas aos consumidores 

globais) a iconófagos de uma assim chamada cultura universal, pasteurizada 

e homogeneizada, e por último passamos a servir de ‘comida’ ou alimento 

para esta mesma cultura universal das imagens” (BAITELLO, 2005, p. 9). 

 

Baitello conta que o conceito de “iconofagia” surgiu em 1999, por ocasião de 

um simpósio em Berlim. Inicialmente ele pretendia usar o conceito de “imagofagia”. 

Mas, influenciado pelo filósofo e seu amigo pessoal, Dietmar Kamper, estudioso da 

relação entre imagens e corpo, descobriu que a relação imagem-corpo nem sempre é 

construtiva e pode mesmo ser uma relação de morte, isto porque a palavra “imagem” 

procede da palavra latina “imago” que significa justamente “retrato da pessoa morta”. 

Daí sua inspiração para a formulação do conceito de “iconofagia”, de que nós 

devoramos imagens, nós consumimos imagens, nós engolimos imagens, comemos 

imagens e isto, até mesmo fisicamente. Até a própria comida que a gente come é mais 

imagem do que a substância nutritiva. Portanto, as pessoas comem imagens e ao mesmo 

tempo, também, são comidas por elas. As imagens são tão evasivas que nos envolvem, 

nos devoram. Nós acabamos sendo alimento para elas, que buscam, chamam nosso 

olhar, elas nos capturam. Ai está o conceito de “iconofagia” (Cf. BAITELLO, 2007. 

Entrevista à Conjecturas & Outras Verdades. Cerebrar, nº 5, junho. Disponível em 

http://www.conjecturas.com.br/edicao05/cerebrar/norval.htm. Acesso em 6 mar. 2012). 

Baitello assim definiu a “Iconofagia” e a “Era da iconofagia”: 

“Iconofagia significa a devoração das imagens ou pelas imagens: corpos 

devorando imagens, ou imagens que devoram corpos. Essa ambiguidade é 

interessante porque, na verdade, os dois processos ocorrem. A Era da 

Iconofagia significa que vivemos em um tempo em que nos alimentamos de 

imagens e as imagens se alimentam de nós, dos nossos corpos. Esse processo 

ocorre quando passamos a viver muito mais como uma imagem do que como 

um corpo. Viramos escravos das imagens: temos que ter um corpo que seja 

uma imagem perfeita, temos que levar uma vida vivida em função da 

imagem, temos que ter uma carreira que seja uma imagem perfeita. Com isso, 

de repente notamos que o corpo como entidade original da vida passou a ser 

uma imagem e, portanto, não ter mais vida própria” (Entrevista à Revista 

Digital do IBModas. Disponível em: 

http://www.antennaweb.com.br/edicao3/entrevista/index.htm. Acesso em 6 

mar. 2012). 

 

                                                                                                                                                                                   
Adriano BITARÃES NETTO. Antropofagia oswaldiana: um receituário estético e científico. São Paulo: 
Annablume, 2004.  

http://www.conjecturas.com.br/edicao05/cerebrar/norval.htm
http://www.antennaweb.com.br/edicao3/entrevista/index.htm
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A devoração promovida pelas imagens passa pelo estágio de transformação do 

corpo em imagem, retirando dele suas dimensões de profundidade e volume, retira sua 

densidade para destruir sua existência autônoma. Segundo Baitello, na operação de 

iconofagia acontecem duas devorações: corpos que se alimentam de imagens e imagens 

que se alimentam de corpos. Tais devorações ocorrem em inúmeras situações e com 

frequência cada vez mais assustadora. Há uma escalada exponencial da hegemonia do 

sentido da visão em detrimento de outros sentidos: tocar, saborear, cheirar, escutar, são 

sentidos banidos da comunicação. Para a captura do olhar, imagens em profundidade 

cada vez maiores são geradas e lançadas. A hipertrofia da visão em prejuízo dos outros 

sentidos, como a audição, tato e paladar, gerou um desequilíbrio. A hipertrofia da 

imagem está na raiz da iconofagia. A iconofagia é um fenômeno potencializado pela 

indústria cultural e surge na emergência da sociedade do espetáculo. As imagens se 

devoram umas às outras e devoram ao mesmo tempo, a nós mesmos, aos veículos de 

comunicação, produtores e consumidores de uma sociedade midiática, numa profusão 

infinita de formas, cores, movimentos e ruídos. O grande problema desse fenômeno é 

que as imagens, em vez de contribuírem para um olhar profundo e analítico sobre o 

mundo, visando transformá-lo, passam a bloquear o seu acesso. Deste modo, as imagens 

se colocam entre nós e o mundo exercendo uma função de “biombo” no lugar da função 

de ‘janela”. As imagens não são janelas e sim biombos do mundo, por esconderem o 

mundo, a realidade. 

“Assim, ao consumir imagens, já não as consumimos pela sua ‘função janela’ 

(Kamper), mas pela sua função ‘bimbo’ (Flusser). Ao invés de remeter ao 

mundo e às coisas, elas passam a bloquear seu acesso, remetendo apenas ao 

repertório ou repositório das próprias imagens” (BAITELLO, 2005, p. 54). 

 

As imagens também podem encobrir o que elas mostram, a partir do momento 

em que as imagens do mundo se colocam na frente do mundo de modo que fica 

impossível enxergar o mundo, quando as imagens das coisas fazem desaparecer as 

coisas (Cf. KAMPER. Estrutura temporal das imagens. In: Revista Ghrebh-, América 

do Norte, 1, ago. 2011. Disponível em: 

http://revista.cisc.org.br/ghrebh/index.php?journal=ghrebh&page=article&op=view&pa

th%5B%5D=276&path%5B%5D=285. Acesso em: 07 Mar. 2012). Na 

contemporaneidade, já não olhamos mais para o mundo, olhamos para a janela, pois a 

mídia, ela mesma se tornou configuração do real. Conforme Baitello, acontecendo isso, 

temos o primeiro degrau da iconofagia: imagens que procedem de outras imagens, 

originando-se da devoração de outras imagens. A sociedade em processo de 

http://revista.cisc.org.br/ghrebh/index.php?journal=ghrebh&page=article&op=view&path%5B%5D=276&path%5B%5D=285
http://revista.cisc.org.br/ghrebh/index.php?journal=ghrebh&page=article&op=view&path%5B%5D=276&path%5B%5D=285
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midiatização se constitui a partir de reproduções e repetições de outras imagens, a partir 

do consumo de imagens do seu próprio repositório. Quando os seres humanos passam a 

consumir imagens, acontece o segundo degrau da iconofagia. Em vez de coisas os seres 

humanos passam a consumir os atributos imagéticos. Consomem da imagem a sua 

epiderme, a sua superfície, a sua superficialidade. Imagens e corpos pertencem a 

categorias distintas. Corpos não podem se alimentar de superfícies e de 

superficialidades, por esses atributos não possuírem os nutrientes fundamentais para a 

sobrevivência humana. Apesar disso, as imagens sabem como seduzir e produzem 

estratégias de convencimento, de tal modo que os corpos se transformem em imagens. 

Fazem isto, em primeiro lugar oferecendo-lhes alimentos contaminados de imagens e, 

finalmente, apenas imagens de alimentos. Ao se transformarem em imagens de corpos, 

são os corpos que passam a ser devorados, consumidos pelas imagens. Acontece ai o 

terceiro degrau da iconofagia: imagens que devoram corpos. Ao devorarem corpos, as 

imagens transformam corpos em imagens deles mesmos. É o que Günther Anders 

(2003) chama de “canibalismo pós-civilizatório”. Nesse estágio, as imagens exógenas 

nos assediam em todos os espaços e tempos, apropriam-se do nosso espaço e do nosso 

tempo de vida, dos nossos mundos de interioridades e da nossa vida com seus ritmos 

cotidianos. Ao cedermos ao assédio delas, somos transformados em imagens, nos 

tornamos seres humanos sem interioridade, sem tempo e passamos a ocupar o espaço 

destinado às superfícies. Entramos numa vida de abstração, corpos sem matéria e sem 

massa, feitos unicamente de funções abstratas, buscando freneticamente apenas coisas 

superficiais e efêmeras, como sucesso, visibilidade, carreira, status, poder, fama, 

estrelismo, etc. Quando as imagens devoram a nossa existência acontece de nossa parte 

uma renúncia deliberada ou voluntária ao próprio corpo em função de uma imagem ou 

ideologia, além de perdermos a própria percepção do nosso corpo. Vivemos grandes 

distúrbios da imagem corporal. Seres humanos, ao ganharem o status de imagens, 

passam a viver também o mesmo destino delas, ou seja, reproduções em série e o 

destino do descarte imediato. Esse mundo das imagens exógenas
67

 só sobreviverá se 

                                                             
67 A classificação das imagens em “endógenas” e “exógenas” é de Hans Belting na sua abordagem 
antropológica. Diz ele que “Nesta abordagem, representações internas e externas, ou imagens mentais 
e físicas, devem ser consideradas como dois lados de uma mesma moeda. A ambivalência das imagens 
endógenas e imagens exógenas, que interagem em vários níveis diferentes, é inerente à prática da 
imagem da humanidade. Sonhos e Ícones como Marc Augé as chamam em seu livro La Guerre des rêves, 
são dependentes um do outro. A interação das imagens mentais e imagens físicas é um campo ainda 
amplamente inexplorado, que inclusive concerne à política das imagens ao nível do que os franceses 

 



167 

 

alimentar-se pelo espelhamento, o que significa alimentar-se com imagens idênticas ou 

similares (Cf. Baitello, 2005, p. 56). 

5.3. As imagens intervêm entre o mundo e nós 

As imagens não são neutras, nem impunes, elas intervém entre o mundo e nós. 

Baudrillard (1991) já nos chamava a atenção com propriedade, quando distinguiu de 

forma precisa imagens da realidade e denunciou a prática da imagem contemporânea de 

forjar a realidade, como se esta existisse totalmente separada das imagens e através das 

quais nos apropriamos da realidade. Vilém Flusser (2002) também, em sua filosofia da 

caixa preta já diagnosticava que as imagens intervêm entre o mundo e nós, pois, mais 

que representar o mundo, elas o obstruem e nos levam a viver com elas, que são 

produtos da nossa criação. Ai se manifesta o poder e a força da cultura, que Bystrina 

muito bem nomeou de segunda realidade. Nós criamos os deuses para que eles 

interfiram e tenham todo poder sobre nós, recriando-nos conforme os seus próprios 

critérios. 

Se verá mais reflexivamente, como estas intervenções se processam de forma 

acentuada, para a apropriação de instrumentais analíticos  na análise do processo de 

midiatização da sociedade, e dentro do mesmo, a midiatização das religiões. 

6. Patologias produzidas pelas imagens. 

6.1. A imagem recorda a morte 

Kamper indica três funções da imagem, de acordo com seu significado: 

imagem como presença mágica, imagem como representação artística; imagem como 

simulação técnica e diz que entre elas existem múltiplas intersecções e superposições. 

“Os homens hoje vivem no mundo. Não vivem nem na linguagem. Vivem na 

verdade nas imagens do mundo, de si próprios e dos outros homens que 

foram feitos, nas imagens do mundo, deles próprios e dos outros homens que 

foram feitos para eles. E vivem mais mal do que bem nessa imanência 

(permanência) imaginária. Morrem por isso. No ápice da produção de 

imagens existem maciços distúrbios. Existem distúrbios das imagens que 

tornam enormemente ambígua a vida das imagens e a morte pelas imagens. 

Se difunde uma condição do tipo ‘morto-vivo’, ‘vida-morta’. Essa 

impossibilidade de decidir se se está ainda vivo ou morto adere às imagens, 

pelo menos no momento da sua pura simulação sem referência” (2002, CISC. 

Disponível em: http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/imagemkamper.pdf. 

Acesso em 7 mar. 2012). 

 

                                                                                                                                                                                   
chamam de imaginaire de uma dada sociedade” (Hans BELTING. Imagem, Mídia e Corpo: Uma nova 
abordagem à Iconologia. In: Revista Ghrebh nº 8, julho de 2006. Disponível em: 
http://revista.cisc.org.br/ghrebh8/artigo.php?dir=artigos&id=belting_1# Acesso em 7 de mar. 2012). As 
imagens tanto podem representar um mundo externo quanto as estruturas essenciais do nosso 
pensamento. 

http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/imagemkamper.pdf
http://revista.cisc.org.br/ghrebh8/artigo.php?dir=artigos&id=belting_1
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Kamper indica os distúrbios que a vida nas imagens e pelas imagens produz. 

Os homens ao viverem nas imagens que fabricaram, do mundo e de si mesmos, vivem 

mais mal do que bem. Vivem e permanecem numa vida imaginária e morrem por isso. 

Viver nas imagens e das imagens leva a distúrbios que tornam ambígua, tanto a vida das 

imagens como a morte através delas. A vida assim vivida é uma vida de “mortos-vivos” 

ou de “vivos-mortos”. Trata-se de uma condição intrínseca da vida das imagens. 

Sobretudo, no momento de sua simulação. É uma forma de vida que empurra para a 

morte, apressando-a. 

De que coisa é feita uma imagem, de que coisa são as imagens? Segundo 

Kamper, do desejo de imortalidade. Os homens fazem imagens contra o medo da morte. 

Assim, às imagens se prendem os desejos de imortalidade. Daí que a órbita do 

imaginário é regida sobre o “eterno” e como consequência disso, os homens sofrem na 

atualidade o destino de já serem mortos em vida. Uma possibilidade de fugir desta sina 

seria a abolição das imagens, uma vida para além das imagens, de modo que não seja 

possível retornar à imortalidade. O sociólogo das imagens e do corpo indica de forma 

simples a dupla premissa e o segundo capítulo na superação do medo, a reprodução das 

imagens: 

“Como imagens os homens seriam imortais, sem imagens talvez 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 7 

mar. 2012). 

 

Assim, para Kamper, as imagens tornam o homem um ser imortal, ao mesmo 

tempo em que a reprodução de imagens se processa como forma de superação do medo 

da morte. A partir deste enfoque, imagem significa entre outras coisas, presença, 

representação e simulação de uma coisa ausente. A presença é a dimensão mágica da 

imagem; representação é a dimensão que reúne as forças da imitação e da capacidade de 

colocar as imagens enquanto imagens, o arsenal completo dos disfarces engenhosos; 

simulação é a dimensão da ilusão e da auto ilusão, favorecidas conjenturalmente pelas 

leis de mercado e pela abstração da troca (Cf. 2002. CISC. Disponível em: 

http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/imagemkamper.pdf. Acesso em 7 mar. 2012). 

http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/imagemkamper.pdf
http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/imagemkamper.pdf
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As imagens assim consideradas apresentam-se como substitutas daquilo que falta, que é 

ausente, mas nunca chegam a alcançar a dignidade daquilo que substituem, ou seja, a 

vida do ser humano. 

A palavra “imago” significava “o retrato da pessoa morta”. Segundo Belting,
68

 

a nossa experiência com as imagens dos mortos na contemporaneidade não tem o 

mesmo significado e importância que tinha nas sociedades arcaicas. Já a nossa 

familiaridade com as imagens parece quase revertida. Nas sociedades arcaicas ver 

imagens significava ver imagens dos mortos, que não mais viviam em seus corpos. 

Viam imagens dos deuses que viviam em outro mundo fora deste. Toda a experiência 

das imagens naquela época estava ligada aos rituais, através do culto aos mortos. Com 

estes rituais os mortos eram reintegrados à comunidade dos vivos. É oportuno lembrar 

das condições que favoreceram a introdução de imagens físicas nas práticas humanas. 

Dentro destas condições, o culto aos mortos coloca-se como um dos mais antigos e mais 

significativos. Diz o estudioso das imagens que: 

“As imagens, preferencialmente as tridimensionais, substituíam os corpos dos 

mortos que haviam perdido justamente sua presença visível. As imagens, em 

nome do corpo perdido, ocupavam o lugar deixado pela pessoa morta. Uma 

dada comunidade sentia-se ameaçada pelo vazio causado pela morte de um 

de seus membros. O morto, como consequência era mantido como presente e 

visível no grupo dos vivos através de suas imagens. Mas as imagens não 

existiam por elas mesmas. Elas, por sua vez, precisavam de uma 

incorporação, o que implicava a necessidade de um agente ou uma mídia que 

lembrasse o corpo. Esta necessidade foi atendida pela invenção das mídias 

visuais que não somente deu corpo às imagens mas também lembravam 

corpos vivos à sua própria maneira. Até mesmo crânios eram reanimados 

como imagens vivas com a ajuda de conchas inseridas como novos olhos e 

uma capa como uma nova pele sobre a face” (BELTING. In: Revista Ghrebh 

nº 8, julho de 2006. Disponível em: 

http://revista.cisc.org.br/ghrebh8/artigo.php?dir=artigos&id=belting_1#. 

Acesso em 7 de mar. 2012). 

 

Deste modo, se processava uma troca simbólica entre um corpo morto e uma 

imagem viva. Estas práticas rituais arcaicas atestam que corpo, mídia e imagem estão 

claramente interconectados formando uma constelação triádica.  

“A imagem dos mortos no lugar do corpo perdido, o corpo artificial da 

imagem (a mídia) e o corpo observador dos vivos interagem criando uma 

presença icônica em oposição à experiência corpórea” (BELTING. op. cit.) 

 

                                                             
68 Hans Belting, pensador da imagem, nasceu em 1935 em Andernach, Alemanha. Estudou história da 
arte e tornou-se uma autoridade no campo da arte. Em 1990 publicou o grande livro “Bild und Kult” 
(Imagem e culto), uma história da imagem antes da era da arte. Em 2001 publicou “Antropología de la 
imagen”. Belting diz que a semiótica não é a ciência das imagens, pois os signos não nos olham, as 
imagens sim, elas nos olham primeiro. A imagem é mais ampla, mais complexa que um signo, pois a 
imagem não se reduz a uma simples formalização. 

http://revista.cisc.org.br/ghrebh8/artigo.php?dir=artigos&id=belting_1
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Os humanos  delegam às imagens a visibilidade dos seus corpos, os quais, por 

sua vez necessitam de uma mídia adequada para darem visibilidades a eles. Por isso as 

imagens se fazem presentes, por causa e através de suas mídias, as quais encenam uma 

ausência da qual elas se tornam imagens. O tempo presente de uma imagem, sua 

presença, em certo grau repousa na mídia visual que lhe serve se suporte. Até mesmo os 

sonhos usam o corpo como mídia. Desde modo, as imagens externas, por sua natureza, 

precisam de um corpo substituto que denominamos mídia, fazendo com que, a 

ambivalência da ausência e presença penetre também a constelação da imagem e da 

mídia. As mídias tornam-se presentes na forma de corpo, mas a imagem não. As 

imagens se fazem presentes nas suas mídias e ao mesmo tempo performatizam a 

ausência que tornam visível. Imagem é ausência, presença de uma ausência, é presença 

da morte. Lá no fundo, a imagem evoca um medo ancestral. A natureza paradoxal da 

imagem constituída pela presença e ausência que recorda a morte, e a formulação do 

conceito beltingniano mais elementar de imagem, como presença de uma ausência e ao 

mesmo tempo ausência de uma presença (Cf. BELTING, op. cit.). 

Aby Warburg, por sua vez, fala em “pós vida” das imagens. Para ele, a pós 

vida da imagem significa a presença da imagem no universo do culto, da arte e da 

mídia. Falar em pós vida significa falar até onde isto tudo levou. É uma abordagem a 

partir de outro vetor, o vetor da temporalidade. A pós vida da imagem projeta aquela 

imagem no futuro e o que sobrevive não é a materialidade, mas a imaterialidade. E aqui 

aparece a imagem como uma coisa imaterial que adere a um suporte material. E 

trabalhar com o conceito de pós vida é trabalhar com o conceito de cenários, cenários 

futuros, prováveis ou improváveis.  

Na biblioteca que Warburg organizou esta ideia estava presente de maneira 

complexa. Aí surgem as questões: sou eu que olho ou é a imagem que me olha? Aqui 

não há dicotomia. Eu só vejo a imagem porque a imagem já me viu primeiro. Aquilo 

que vemos é aquilo que nos olha, e algo nos olha no que vemos, segundo Didi-

Huberman: 

“O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha. 

Inelutável porém é a cisão que separa dentro de nós o que vemos daquilo que 

nos olha. Seria preciso assim partir de novo dessa paradoxo em que o ato de 

ver só se manifesta ao abrir-se em dois” (1998, p. 29).  

 

Neste caso, aquilo que nos olha, a imagem, é a perda, é o vazio, é o sem 

sentido, é a nulo-dimensão. O que vemos no que nos olha, e o que nos olha no que 

vemos, este duplo movimento quiasmático é complementar. Toda imagem gera 
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impactos, gera ambientes, atua com projeções e transformações em seu entorno. A pós 

vida da imagem aponta para a frente com toda força que está pro traz dela. 

6.2. As imagens midiáticas como aparelho 

O que á a mídia? Aquilo que fazemos dela ou aquilo que ela faz de nós? Aquilo 

que as religiões fazem dela ou aquilo que ela faz com as religiões e com o sagrado? 

Segundo Vilém Flusser,
69

 a mídia é aquilo que ela faz com agente, a mídia é um 

aparelho. Quando abordamos que as imagens devoram nossos corpos, destacávamos o 

status e o domínio delas sobre a gente. Edgar Morin diz que nós criamos os deuses para 

que eles nos criem. É a lei número um do surgimento da cultura humana. Kamper 

constrói um jogo entre três elementos ao modo lancaniano através da parábola circular 

de anéis borromeicos, falando em três sonhos que se entrelaçam: Deus, homem e 

máquina que sonham, para falar de uma relação que é complexa, e do sonho como 

possibilidade de escape para as coisas que não podem ser transformadas, se referindo à 

sociedade telemática. Ciro Marcondes Filho nos explica como é que essa relação se 

processa através dos sonhos dos três: 

Deus sonha um homem, o homem sonha uma máquina e a máquina sonha 

Deus (sonha ser Deus). Explicado de outra forma, Deus não pretende ser 

Deus sem o homem, mas este quer permanecer homem sem Deus; o homem 

tampouco quer ser homem sem a máquina, mas esta quer ser máquina sem o 

homem. A máquina, por sua vez, não pretende ser nenhuma máquina sem 

Deus, mas Deus quer ser Deus sem a máquina. Mas o que interessa vem 

agora: o homem, como o sonho de Deus, é o real, o corpo. A máquina, como 

o sonho do homem, é o simbólico, a linguagem. Deus, como o sonho da 

máquina, é o imaginário, a imagem (2007. In: Revista Comunicação & 

                                                             
69 O filósofo judeu Vilém Flusser nasceu em 1920 em Praga na antiga Tchecoeslováquia. Veio para o 
Brasil em 1920, como fugitivo, juntamente com sua namorada Edith Barth, devido à invasão nazista. 
Casou no Rio de Janeiro e depois foi trabalhar em São Paulo na pequena indústria do sogro até mais ou 
menos 1960. Em seguida se dedica à filosofia e passa a dar aulas na FAAP, no ITA e na USP. Escreve para 
os dois grandes jornais do país, “O Estado de São Paulo” e “A Folha de São Paulo”. Publica mais de 30 
livros, primeiro em português e depois em várias línguas. Em 1973 retorna para Rabion, na França e 
passa a publicar na Alemanha, ocasião em que é reconhecido como filósofo dos novos “media”. Morre 
num acidente de carro em 1991 em praga, após proferir conferência no Instituto Goethe. O livro Für 
eine Philosophie der Fotografie, traduzido em mais de 14 países e em português como “A filosofia da 
caixa preta” é a sua obra mais famosa. Flusser é considerado um “profeta” da era pós-industrial, das 
imagens técnicas. Morreu em 1991 num acidente de carro, enquanto viajava com sua mulher para ir a 
um oculista na Alemanha. Em todo lugar Flusser se apresentava como brasileiro. Na década de 50 ele 
naturalizou-se brasileiro. Sobre Flusser remeto ao artigo de Marlson Assis de ARAÚJO. In XXXIV 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - INTERCOM, 34, 2011, Recife. Uma 
Introdução à Vilém Flusser: Um Filósofo e Comunicólogo Brasileiro Pouco Conhecido. São Paulo 
INTERCOM, 2011. Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-
0592-1.pdf. Acesso em 8 mar. 2012. 

  
  

   

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-0592-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2011/resumos/R6-0592-1.pdf
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Cultura. Terror e terrorismos. n.º 4, 2007, p. 158-159, Disponível em: 

http://cc.bond.com.pt/wp-

content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf. Acesso em 13 

mar. 2012). 

 

O problema está certamente no terceiro sonho, pois é ai que o telemático (as 

ciências de aplicações amplas, desde o comando de máquinas até a operação das 

tecnologias computacionais à distância) toma conta do cenário e passa a exalar imagens 

em excesso gerando uma órbita interminável de lixo informativo. A única saída é 

despertar do sonho. Para Kamper, o problema maior não são apenas os comandos ou 

operações que se realizam à distância, mas imagens que tendem a substituir os corpos 

vivos. 

A partir da relação entre os elementos: simbólico (a linguagem, os textos 

culturais), imaginário (imagem) e real (corpo) é possível entender os processos 

comunicacionais. Os seres criados por nós possuem a capacidade de nos mover e nos 

mobilizar. Criamos os deuses para que eles nos recriem. Isto nos abre o caminho para os 

itens adiante que vão se ocupar com a “saída da caverna”, que, segundo Kamper, tem de 

acontecer pelos caminhos do real, a saber, através do corpo, mas não de qualquer corpo. 

Trata-se do corpo vivo, do corpo sujeito, não do corpo morto devorado pelas imagens. 

Ao sair da caverna, através do “pensar corporal” o homem encontra, portanto, os 

monstros que estavam atrás das imagens, e ao vê-los, irá lutar contra os mesmos para 

sua emancipação, para a busca da sua liberdade. E essa percepção a ser recuperada 

implica a redescoberta do tempo, do corpo (rosto, pele, materialidade), dos sentidos e da 

própria percepção. O tempo do qual Kamper fala  

“(...) é o tempo de reviver os dramas, de dar novamente corpo às sensações e 

às vivências, é o momento em que o homem sai do espaço para entrar no 

tempo, em que abandona signos mortos e procura efetivamente sentir” 

(FILHO, 2007. In: Revista Comunicação & Cultura. Terror e terrorismos. n.º 

4, 2007, p. 158-159, Disponível em: http://cc.bond.com.pt/wp-

content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf. Acesso em 13 

mar. 2012). 

 

Nisso se aproximam o conceito de imagem de Flusser e de Kamper e o 

conceito de aparelho de Flusser. Para Flusser, a mídia não é criatura, mas criador. Para 

ele, a imagem é um programa e que nos faz dela, funcionários. Isto nos remete às 

seguintes questões? O que são os processos de comunicação? Quais os seus agentes? 

Quais são as suas estratégias? Quem domina quem? Quem é o sujeito e quem é o objeto 

no processo de midiatização da sociedade?  

http://cc.bond.com.pt/wp-content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf
http://cc.bond.com.pt/wp-content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf
http://cc.bond.com.pt/wp-content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf
http://cc.bond.com.pt/wp-content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf
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Na década de 60 Flusser publicou três livros no Brasil: Língua e Realidade, 

História do Diabo e o terceiro livro Da Religiosidade, de 1967, que reúne vários 

ensaios publicados em diversas revistas e jornais, como O Estado de São Paulo. Em Da 

Religiosidade, Flusser escreve ensaisticamente sobre a literatura, filosófica ou não, 

como o lugar no qual se articula o senso de realidade, entendida por ele, como sinônimo 

de religiosidade. E religiosidade abordada como a capacidade para captar a dimensão 

sacra do mundo. No capítulo 8, intitulado Do Funcionário, Flusser (2002, p. 84) diz que: 

 
(...) um novo tipo de situação que está se tornando sempre mais frequente. 

Nesse novo tipo o centro é ocupado pelo aparelho e o horizonte é constituído 

de funcionários que funcionam em função do aparelho. Reluto com designar 

o funcionário pelo termo ‘homem’, já que se trata de um novo tipo de ser que 

está surgindo.  

 

Para Flusser, o “funcionário perfeito” não tem uma visão de fora do processo 

por estar inteiramente englobado pela situação e incapaz de superá-la. Toda sua 

movimentação se dá em função do aparelho. O funcionário é aquele que não consegue 

superar o movimento linear e circular desse mecanismo de dominação fechado sobre si 

mesmo. O funcionário é considerado perfeito porque o aparelho ganhou plena 

autonomia. Ele vive uma vida de funcionário, ou seja, gira em círculos ao redor do 

aparelho, integrado profundamente ao mesmo, por frequentar círculos estreitos e em 

altas frequências a ponto de chegar a ser confundido com o próprio aparelho.  

Em Filosofia da Caixa-Preta, Flusser (2002, p. 24) diz que o funcionário 

encontra-se no interior do aparelho e que “em toda função dos aparelhos, funcionário e 

aparelho se confundem”. Ele é funcionário por que exerce função: é propriedade e 

atributo do aparelho. Na ideologia dessa engrenagem o funcionário torna-se 

progressivamente a propriedade mais valiosa do aparelho e o seu progresso é entendido 

como a sua adaptação ao aparelho, através da sua especialização, também progressiva. 

Adaptando-se ao aparelho o funcionário adquire um papel específico no conjunto do 

processo de funcionamento. 

Flusser (2002, p. 24-25) ao abordar o tema do funcionário no fundo faz filosofia 

sobre a questão da liberdade do homem dentro de um processo dominado por aparelhos. 

Estes aparelhos que metaforicamente ele denomina de “Caixas-Pretas”: 

Um sistema assim tão complexo é jamais penetrado totalmente e pode 

chamar-se caixa-preta (...). A pretidão da caixa é o seu desafio, porque, 

embora o fotógrafo se perca em sua barriga preta, consegue, curiosamente, 

dominá-la. O aparelho funciona, efetiva e curiosamente em função da 

intenção do fotógrafo. Isto porque o fotógrafo domina o input e o output da 

caixa: sabe com que alimentá-la e como fazer para que ela cuspa fotografias, 
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Domina o parelho, sem, no entanto, saber o que se passa no interior da caixa. 

Pelo domínio do input e do output, o fotógrafo domina o aparelho, mas pela 

ignorância dos processos no interior da caixa, é por ele dominado. Tal 

amálgama de dominações – funcionário dominando aparelho que o domina – 

caracteriza todo funcionamento de aparelhos.  

 

E a diferença entre o homem e o funcionário é que o homem pode escolher 

entre alternativas, o funcionário não, pois este se tornou propriedade do aparelho e a 

propriedade mais valiosa. O sistema dominado por aparelhos é sedutor por dar uma 

falsa ilusão de liberdade. No caso do funcionário, este pensa que é livre, que toma 

decisões, mas na verdade não é isto que verdadeiramente acontece do ponto de vista 

filosófico. O funcionário “funciona”, se movimenta, age, mas todos os seus movimentos 

apenas comprovam a “vontade” do aparelho e não a vontade do ser humano. Quando 

Flusser fala em vontade, não se trata da vontade humana, mas da vontade que foi 

inserida no aparelho. Mas, como é que o funcionário é dominado pelo aparelho? 

Justamente quando ele realiza a “vontade” automática do projeto, segundo o qual os 

aparelhos foram projetados. É assim que Flusser apresenta o aparelho e a sua 

propriedade, o funcionário. 

Mas o processo de uma sociedade regida por aparelhos tem brechas e são por 

elas que o homem pode vir a reconquistar a sua liberdade e a da humanidade, deixando 

de ser funcionário de aparelhos programados para programar. Uma vez que aparelhos 

dependem de funcionários e que ainda não existem “funcionários plenamente 

perfeitos”, a quebra da autonomia do aparelho pode ser feita por estas frestas. Por mais 

autônomos que os aparelhos busquem ser, eles ainda contam com o fator humano para 

dar-lhes impulso e programação. A busca por liberdade se encontra nesta constatação: 

“os funcionários mais perfeitos da atualidade ainda conservam vestígios do humano” 

(FLUSSER, 2002, p. 88). 

O filósofo profetiza que aparelhos autônomos são perfeitamente realizáveis e 

eles se tornarão realidade pela própria força do progresso. O próprio progresso é visto 

por ele como o caminho do aparelho em curso, buscando freneticamente a sua 

autonomia. Diz ele que “a transformação total daquilo que ainda é natureza e 

sociedade em aparelho, e a transformação total daquilo que ainda é humano em 

funcionalismo, é uma questão de tempo” (FLUSSER, 2002, p. 88). 

6.3. Os novos meios de comunicação fabricam indivíduos hipnógenos 

Em Filosofia da caixa-preta ele retoma este tema da ferramenta, da máquina e 

do aparelho. Muitos se enganam logo de início achando que o livro trate do tema da 
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fotografia. Mas, não; Flusser parte do aparelho fotográfico aparentemente inócuo e 

primitivo, como protótipo de todos os aparelhos produtores de imagens técnicas que 

surgiram depois dele, desde os gigantes como os administrativos, econômicos e 

políticos até os minúsculos como os chips que estão presentes em todos os lugares. 

Flusser lembra que ontologicamente, trata-se de objetos produzidos e trazidos 

da natureza para o homem, constituindo assim o que denominamos por cultura. Trata-se 

de um uso metafórico da cultura para a natureza. Grosso modo, existem dois tipos de 

objetos culturais: Aqueles que são destinados ao consumo que denominamos bens de 

consumo e os que são bons para produzirem bens de consumo e que denominamos por 

“instrumentos”. É papel das ciências da cultura ou da ecologia da comunicação escavar 

para descobrir a intenção que se esconde nos fenômenos, como, por exemplo, nos 

instrumentos. A máquina fotográfica é metáfora para todos os demais instrumentos ou 

aparelhos que surgiram e que ainda surgirão. Curiosa e instigante é a definição que 

Flusser (2002, p. 19) dá para o conceito de aparelho: 

Etimologicamente, a palavra latina apparatus deriva dos verbos adparare e 

praeparare. O primeiro indica prontidão para algo; o segundo, 

disponibilidade em prol de algo. O primeiro verbo implica o estar à espreita 

para saltar à espera de algo. Esse caráter de animal feroz prestes a lançar-se, 

implícito na raiz do termo, deve ser mantido ao tratar-se de aparelhos. 

 

O homem ao inventar as máquinas, tornou-se funcionário da máquina. No 

tempo das ferramentas, elas eram as funcionárias do homem. Com a invenção das 

máquinas o homem passa a girar em torno delas, ao operá-las. Quando só usava as 

ferramentas o homem fazia a sua própria vontade. Com o surgimento de aparelhos, estes 

passam a ser programados e nós executamos apenas algumas possibilidades do 

programa. O aparelho incorpora a vontade e não é mais a pessoa que quer e sim o 

aparelho que passa a dominar a nossa vontade, transformando-nos em seus funcionários. 

Deus sonhou o homem e ficou descontente, pois a sua criatura ficou imperfeita. O 

homem criou a máquina e a achou imperfeita. A intuição de Flusser está no tema 

filosófico da vontade e quando se teoriza a questão da vontade no campo filosófico, 

constata-se embutida nela a questão do poder. Assim, o quadro abaixo nos ajuda a 

entender as mudanças ocorridas na sociedade: 

 

 

 

IDADE MÉDIA 

 

RENASCIMENTO 

 

CONTEMPORANEIDADE 
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Deus 

 

Homem – Livre arbítrio 

 

Aparelhos com vontades e seus 

funcionários, os homens. 

 

 

Hoje o homem não tem o livre arbítrio. Esta figura do funcionário faz a gente 

refletir sobre um monte de coisas: família, as relações humanas, a sociedade, a mídia, 

etc. A contemporaneidade, marcada pela centralidade e predominância dos aparelhos 

tecnológicos nos remete ao conceito de hipnogênia. Hipnogênia é quando as pessoas 

chegam ao estado hipnótico (de hipnose) e simplesmente elas agem de acordo com a 

maré que as leva para onde ela quiser levar. Baitello (In: RODRIGUES [Org.], 2008, p. 97) 

assim se refere ao estado hipnótico: 

Tornava-se por aceita e tranquila a concepção de que os veículos 

comunicativos, os chamados ‘meios’ (‘media’ ou, ainda, ‘mídia’), tendem a 

substituir (ou ao menos ocultar) seus produtores, conduzindo o telespectador 

à ilusão de que são autônomos e imperativos (por seu lastro material ou por 

sua autoridade baseada na presença contínua de seus sinais). Seria como se 

não houvesse ninguém, ou quase ninguém, por trás de um jornal, de uma 

transmissão de rádio ou de televisão, a não ser o próprio jornal, a emissora de 

rádio ou de TV. A hipnogênia transfere ao meio toda a responsabilidade, mas 

também toda a capacidade de decisão, deixando seus agentes no espaço-

tempo de uma quase-hipnose, abrindo mão de sua intencionalidade, de sua 

história e de seus sonhos, de sua vontade, de sua autodeterminação. 

 

O ser humano abre mão de suas vontades e isenta-se das suas 

responsabilidades, delegando-as às máquinas, aos aparelhos. O sujeito hipnógeno é 

assim: despido da capacidade de autodeterminação. 

Os novos sistemas de comunicação criaram, não apenas sujeitos, mas, 

sobretudo, objetos. E objetos que não tem a responsabilidade de tomar decisões. As 

decisões estão transferidas para outras instâncias contidas nos processos de produção 

dos aparelhos tecnológicos.  

Costuma-se dizer que é o Ibope que aponta o que o público quer. Mas será 

mesmo que é assim? Na verdade, não é o público que quer, mas o modelo de negócios 

que determina como serão as coisas. As cadeias do querer fabricam o público que 

desejam. Trata-se do que Edgar Morin (2007) denominou de a fabricação do 

consumidor. Este modelo de mídia produz um receptor infantilizado, emburrecido.  As 

pessoas não tem que escolher nada, pois o sistema mediático já escolheu no lugar delas. 

É o mesmo macanismo do sistema Totêmico. Se você pertence a determinado Totem, 
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tem que seguir aquele Totem. Acontece uma repressão no processo de midiatização. O 

funcionário flusseriano é este indivíduo hipnótico de um objeto hipnótico. 

Quando o homem não consegue transcender o aparelho, acaba sendo triturado 

automaticamente e inumanamente pela engrenagem do mesmo. Contemplando o 

aparelho funcionando, com sua propriedade, o funcionário, nos invade a sensação do 

absurdo na qual o ser humano se colocou. E surgem as perguntas indomáveis: Que 

progresso queremos? Que mídia estamos construindo? Que tipo de homens 

pretendemos ser? Que rumos desejamos para a humanidade? Que valores buscamos? 

Flusser aponta o caminho filosófico como saída, pois só ele é capaz de colaborar na 

formulação de valores e apontar rumos para o progresso, salvando o ser humano da sua 

própria anulação. 

Flusser quando morreu, deixou dois livros inacabados pelo meio do caminho. 

São respectivamente, Vom Subjekt zum Projekt, “Do sujeito ao projeto” e 

Menschwerdung, “Hominização”, editados e publicados em 1994 pela viúva Edith 

Flusser e pelo editor Stefan Bollmann. No livro “Do sujeito ao projeto”, Flusser (1998) 

apresenta o conceito de sujeito. Uma vez que já não temos mais vontade própria, não 

somos mais sujeitos de nada. O subjeto – é o que está por debaixo para impulsionar 

minha ação. Tem a ver com resistência e oposição. 

Hoje não existe mais nem sujeito nem objeto. As nossas decisões já estão 

programadas. Se elas estão programadas eu não sou sujeito coisíssima nenhuma. Não 

somos sujeitos e nem objetos. Somos projetos, alvos de uma projeção, de um programa. 

Programados por um programador já programado para programar por outra instância 

programada do aparelho. O esquema pode ser representado assim: 

APARELHO → PROGRAMADOR → APARELHO → PROGRAMADOR 

Flusser retomará este pensamento complexo em um de seus livros mais 

recentes, O universo das imagens técnicas, de 1985, que se apresenta como uma espécie 

de aprimoramento do seu ensaio mais famoso, Filosofia da Caixa preta, de 1983 

(edição alemã). Em O universo das imagens técnicas são abordados os temas das 

imagens técnicas e os parelhos a partir de uma análise fenomenológica: 

A partir do método que valoriza o ponto de vista subjetivo, o autor pergunta: 

o que são as imagens técnicas para nós? Como as percebemos e como nos 

relacionamos com elas? A resposta flusseriana é que a essência das imagens 

técnicas está na sua superfície, porque são as superfícies que percebemos e a 

partir delas criamos nossas vivências das imagens técnicas. As imagens 

técnicas são superfícies compostas de pontos que emitem seu significado ao 

emissor para que seja informado conforme esse significado. Mas qual é esse 

significado que informa nossa sociedade? O significado das imagens é o seu 
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programa. O programa parte do aparelho que é, por sua vez, programado pela 

fábrica; a fábrica é programada pelo aparelho do parque industrial, o parque 

industrial pelo aparelho socioeconômico e esse pelo aparelho político-

cultural. O aparelho político cultural, no caso capitalista, quer se manter vivo 

e funcionar cada vez melhor. Por isso, ele programa o aparelho 

socioeconômico para programar as fábricas para produzir mais aparelhos, que 

vão divertir e distrair os homens. Os homens, satisfeitos com seus 

brinquedos, deixam-se facilmente programar para exigir novos aparelhos, 

ainda melhores, e o sistema continua funcionando (BATLICKOVA, 2010, p. 

146). 

 

A cadeia se dilui tão longe que a gente não tem condições de interferir na 

programação. Não estamos nunca no lugar onde estamos. Somos sempre a possibilidade 

de alguma ação qualquer. Somos sempre alguma coisa que pode acontecer como uma 

promessa. Ao se imaterializar o mundo do subjecto nós nos tornamos projeto e do 

projeto nos tornamos projétil, uma bala disposta a explodir. O projétil é o exercício do 

possível, do provável, algo que pode ser projetado. Projeto do projeto da 

imaterialização. 

6.4. A imagem como fórmula de “Pathos” 

Para Aby Warburg,
70

 imagem é uma mídia “pathosformel”, é uma fórmula de 

“Pathos”. Pathos significa paixão, passividade. Como as imagens agem em nós, 

                                                             
70 Abraham Moritz Warburg, conhecido como Aby Warburg, nasceu em 13 de junho de 1866 em 
Hamburgo na Alemanha. Era judeu não praticante, estudou história da arte e arqueologia. Construiu a 
Biblioteca das Ciências da Cultura que por volta de 1920 já possuía um acervo de 20 mil volumes. É dele 
a famosa conferência denominada “Ritual da Serpente”. É também dele o inacabado Atlas Mnemosine, 
coleção de imagens com pouco ou nenhum texto. Ele ofereceu a possibilidade de estudar as imagens 
dentro das Ciências da Cultura. Morreu em 26 de outubro de 1929, antes da ascensão de Hitler ao 
poder. Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg (A Biblioteca Warburg de Ciência da Cultura) contava 
com quase 70.000 volumes, abrangendo desde a arte, a história, produção e crítica, sociologia, 
antropologia, religião, astronomia, etc., e foi organizada segundo seu próprio critério, chamado por ele 
de “lei da boa vizinhança”, na qual ele colocava os livros de diferentes áreas do conhecimento próximos 
entre si, para que dialogassem de forma sadia, organização que refletia o percurso de sua própria vida. 
Antes de Warburg morrer, foi construído um edifício de 4 andares para sua biblioteca, com ajuda de 
seus colaboradores próximos, Fritz Saxl (historiador de Arte) e Gertrud Bing (secretaria particular de 
Warburg). Os quatro andares foram organizados obedecendo à seguinte ordem: 1º. andar: Drômenon 
(Ação) 2º. andar: Wort (Palavra) 3º. andar: Bild (Imagem) 4º. andar: Orientienrung (Orientação). Durante 
toda sua vida defendeu a ideia da Nachleben der Antike (a sobrevivência do antigo), ou seja, a 
persistência, a sobrevivência das imagens e das ideias da Antigüidade clássica pagã através dos tempos 
na civilização ocidental. Warbur nos ensina a entender o poder que a imagem tem sobre nós, ao 
introduzir a questão sobre a Nachleben – a pós vida das imagens. A imagem é o testemunho de uma pós 
vida, da continuidade de uma vida posterior. Qualquer imagem carrega consigo pós vida de camadas de 
imagens. Mesmo as imagens mais contemporâneas possuem um lastro, um rastro de imagens primevas. 
Esta pós vida das imagens é uma chave de leitura para o pensamento de Warburg. No caso das ciências 
da comunicação, ela é uma ciência da cultura, dialoga com todas as áreas do conhecimento. Quando 
vamos a uma biblioteca, vamos lá não para achar alguma coisa, algum livro ou tema, vamos lá para nos 
perder entre as fronteiras do conhecimento que é multidisciplinar. A biblioteca se transformou num 
labirinto de livros, não para se achar, mas para se perder. Uma excelente metáfora do que dever ser a 
vida de um pesquisador. A teoria da imagem de Warburg foi chamada de “iconologia”. 
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passamos a sofrer aquilo que elas nos passam. Trata-se de uma mídia , de uma fórmula 

que leva um conteúdo que mexe com as pessoas, que comove, que move, que emociona. 

Emocionar, de “motion”, que por sua vez significa movimentar, levar à ação, colocar as 

coisas em movimento. Toda imagem tem “motion”, tem movimento. Nisso elas são 

sedutoras, são envolventes e captam a atenção, aprisionam, acorrentam. Toda mídia é 

um veículo de “Pathos Formel”. As imagens nos transformam em pacientes, em objetos 

de passividade, de atividades das imagens. A mídia nos transforma em pacientes, pois 

ela é uma fórmula de “pathos” ou receita de passividade. Quando estamos diante dela é 

ela que age, não somos nós que agimos. Ela nos olha, nos hipnotiza e transfere o 

“pathos” para nós e nós assumimos um papel passivo. É ela que nos captura, embora 

tenhamos a impressão contrária. Somos observados pelas imagens, elas sabem quem 

somos, o que queremos e para onde vamos, de tal forma, que somos colonizados pelas 

imagens, de acordo com o que o mundo das imagens pretende. Chegará um momento 

em que não mais sonharemos os nossos sonhos, mas passaremos a sonhar imagens pré-

fabricadas que o mundo das imagens deseja que a gente sonhe. É o que Kamper chama 

de “sonhos pré-sonhados”. 

Warburg considera a imagem a nossa ala dos fundos, lá onde depositamos os 

nossos defeitos, nossas desordens crônicas. Essa ala é como um círculo do inferno de 

Dante. Nesse sentido, as imagens “pensam”, desde uma cena até um sonho que 

tenhamos. A imagem é tão forte que nos oferece valores invisíveis. Ela mais esconde do 

que revela, por isso ela é um biombo, mais do que janela. Com isso ela nos transcende e 

nos leva para outra realidade, nos transforma em seres de cultura. 

7. O retorno ao corpo e o resgate dos vínculos comunicacionais 

Aderimos às imagens desde o momento em que concordamos com a sua não 

referencialidade e entramos numa vida de abstração, de subtração. As imagens técnicas 

geram em seu entorno uma densa camada orbital que impede o estabelecimento de 

vínculos que não sejam com elas próprias. Como já vimos, Flusser denominou a 

imagem de “biombo” e Kamper (1994) a identificou como “órbita do imaginário”.
71

 Na 

sociedade midiatizada, resta uma única saída: a sedação, que se processa através de dois 

                                                                                                                                                                                   
 
71 Órbita é algo que circula. O imaginário é o depósito de todas as imagens (sonhos fracassados, desejos 
não satisfeitos, etc.) que circulam em torno do planeta humano e que entupiram esse planeta, 
transformando-o em ruínas do imaginário e se transformaram num biombo. As imagens bem sucedidas 
são aquelas que mais entulham. 
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fatores: a reprodução exaustiva de mais imagens que povoam todos os espaços, e a 

sedação por meio do assentar e do sentar. Nosso corpo sentado torna-se presa fácil à 

tentação do mundo das imagens. Transformamo-nos em uma civilização sentada. 

Harry Pross dizia que “toda comunicação começa no corpo e termina no corpo” 

(Apud BAITELLO, 2008, p. 95). As religiões e o sagrado não conseguem sobreviver 

sem os corpos vivos das pessoas. Afinal, são os corpos vivos que fazem e vivem a 

experiência do homus religiosus. E, para elas, o corpo, a vida das pessoas é o que existe 

de mais sagrado, depois dos seus deuses. Corpos feitos à imagem e semelhança deles. 

No caso da tradição judaico cristã, o relato da criação do homem e da mulher à imagem 

e semelhança de Deus, no relato bíblico – “Façamos o ser humano à nossa imagem e 

segundo nossa semelhança”( Gn 1, 26), e – “Deus criou o ser humano à sua imagem, à 

imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou” (Gn 1, 27). Há também, o 

relato do contentamento do homem ao ver diante de si o corpo da mulher, que Deus 

criara da sua costela, - “Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne!” 

(Gn 2, 23). Textos que indicam que o Deus judaico cristão escolheu se revelar aos 

homens através de um corpo humano. Corpo humano feito homem e corpo humano 

feito mulher. É o que se chama em teologia de “Mistério da Encarnação”, que teve o seu 

clímax com a encarnação do Deus cristão na pessoa de Jesus de Nazaré – “E a Palavra 

se fez carne e veio morar entre nós” (Jo 1,14).  O Deus judaico cristão escolheu um 

corpo, uma carne, para através dela se comunicar com os seres humanos. 

Na contemporaneidade, os humanos fazem o contrário, abandonam o corpo e 

migram para as imagens, para através delas percorrem um caminho que vai da 

tridimensionalidade até esgotar-se na nulodimensionalidade. Assim, as religiões, as 

Igrejas, ao entrarem no mundo da mídia, sem o saberem, imortalizam as imagens que 

fizeram ou fazem de si mesmas e sacrificam os corpos de seus líderes e de seus fiéis aos 

deuses midiáticos, criados pela própria sociedade. Foi Durkheim que propôs a tese de 

que a religião é uma ideia que a sociedade tem de si mesma. O sociólogo faz isso ao 

reduzir o religioso ao social e ao dizer que o que se oculta por traz do sagrado é a 

própria sociedade. Desde modo, a fonte de toda religião, nessa perspectiva - e isto vale 

para todas as formas religiosas, desde as mais antigas até as mais complexas - é a 

sociedade. As forças religiosas ou forças morais são constituídas por ideias e 

sentimentos que o espetáculo da sociedade desperta em nós. A sociedade, portanto, tem 

a sua dimensão sagrada, responsável por manter o vínculo social. Uma sociedade em 
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processo de midiatização tem a sua própria auto referência, com poder para concretizar 

o seu projeto de totalidade. 

No caso das religiões e dos seus líderes religiosos, processa-se o que muito 

bem identificou o sociólogo do corpo, Dietmar Kamper, pois optaram viver como 

imagens, morrer como corpo e entregar-se à vida enquanto imagens. A esse respeito, 

Ciro Marcondes Filho diz que: 

“Nos primórdios, Kamper acredita que as imagens significavam janelas, 

passagens ou ligações com o mundo exterior. Através delas, o homem 

tomava parte na Criação. Posteriormente, enquanto imagem de Deus, ele 

passou a produzir imagens semelhantes a si mesmo, meros espelhos, que, na 

melhor das hipóteses, refletiam seus próprios rostos, e, na pior, apenas uma 

imagem desfigurada de si mesmos. Vendo-se a si mesmo, tendo a imagem 

assassinado os corpos, o homem já não vê tampouco o outro” (2007. In: 

Revista Comunicação & Cultura. Terror e terrorismos. n.º 4, 2007, p. 155, 

Disponível em: http://cc.bond.com.pt/wp-

content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf. Acesso em 10 

mar. 2012). 

 

As imagens que na sua gênese tinham o significado de janelas para o mundo, 

passaram com o tempo, a escondê-lo. Depois o homem passou a produzir imagens de si 

mesmo que refletiam sua própria semelhança e que o desfigurava. Consequência desse 

processo de midiatização foi o assassinato de seu próprio corpo e também do corpo do 

seu semelhante, de modo que fica impossibilitado de enxergar. Concretiza-se, a vitória 

da imagem sobre o corpo, construindo para os humanos uma situação sem saída, uma 

vez que as imagens não são mais do que cadáveres das coisas. E os homens não param 

de buscar esse mundo dos mortos, quando dão mais valor às imagens do que aos 

próprios corpos.  

As imagens midiáticas contaminaram também as religiões, inclusive, as que 

baniram as imagens. Elas se tornaram, também, reféns das próprias imagens, se 

transformaram em imagens. Kamper (1995) muito bem nos alerta que assim entramos 

num mundo sem sentido e sem os sentidos. O sentido que predomina é a visão, é o olhar 

para as imagens que nos seduziram por primeiro, ao olharem para nós. As imagens nos 

veem antes que as vejamos. Isto é muito contemporâneo na publicidade, quando os 

publicitários colocam imagens em determinado lugar é porque eles sabem que vamos 

passar por ali. A imagem já nos viu antes da gente passar diante dela. A situação que 

vivemos, conforme Kamper é a do “padecimento dos olhos” pelo excesso de luz e de 

visibilidades, de modo que já não vemos mais nada. A crise da visibilidade acontece por 

excesso de imagens que nos fazem perder a capacidade de ver. 

http://cc.bond.com.pt/wp-content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf
http://cc.bond.com.pt/wp-content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf
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Numa sociedade da abstração, da nulodimensionalidade, que reduziu o corpo 

às pontas dos dedos (Kamper fala dos olhos cansados, por excesso de luz e de razão e 

Flusser fala dos dedos cansados – pois na era das tecnologias, são os dedos que cansam, 

que sofrem, que são pacientes), urge pensar o corpo, resgatar o corpo nos processos 

comunicacionais. Refletir sobre o corpo não significa gerar mais imagens, mas gerar 

menos imagens e gerar mais sentidos. Na sociedade das imagens, não sobra espaço para 

o corpo. Ficamos presos por um espírito que nos domesticou, que sentou o nosso eu, o 

nosso ego. Aqui a única saída é um pensar corporal, um pensar com o corpo. Isto 

significa pensar contra o pensamento. O pensar corporal é devolver ao corpo os seus 

sentidos e não apenas o sentido hegemônico da visão, que é o sentido que nos 

transforma todos em imagens, mas os sentidos do olfato, do paladar, da audição, do tato. 

Em outras palavras, significa desfetichizar a tecnologia, desfetichizar a técnica da 

imagem. E os únicos que podem nos ajudar a quebrar o mundo da imagem e o fetiche 

da imagem são os produtores das imagens, pois produzir imagens significa produzir 

olhares para estas imagens produzidas. Nosso olhar é devorado pelo mundo da imagem 

que por sua vez reconfigura o nosso olhar. O pensar corporal é um pensar estético, no 

significado do grego aisthesis, que significa "faculdade de sentir" ou "compreensão 

pelos sentidos". Devemos botar para dentro do corpo para que não nos espelhemos mais 

nas superfícies e superemos a tirania das imagens.  

Kamper sugere que talvez ouvir possa ser um caminho, pois se não vejo o 

outro uma alternativa é ouvi-lo. Além do ouvir, o sentir e a prática integral dos sentidos 

em vez da prática separada do sentido, que é o olhar. Aqui entra em cena o corpo vivo 

da participação (Cf. FILHO, 2007. In: Revista Comunicação & Cultura. Terror e 

terrorismos. n.º 4, 2007, p. 155, Disponível em: http://cc.bond.com.pt/wp-

content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf. Acesso em 13 mar. 2012).  

 

Conclusão 

O resgate do corpo vivo nas Igrejas e comunidades. Talvez seria esta a 

salvação das religiões, se estas não quiserem continuar sendo presas fáceis do jogo 

sedutor e prisional das imagens. 

Às vésperas da celebração de 50 anos Concílio Vaticano II, que ocorrerá em 11 

de outubro de 2012, data festiva a ser comemorada em todo a Igreja Católica e demais 

Igrejas que vivem o ecumenismo, lembramos de duas palavras chave que inspiraram o 

http://cc.bond.com.pt/wp-content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf
http://cc.bond.com.pt/wp-content/uploads/2010/07/04_09_Ciro_Marcondes_Filho.pdf
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caminhar da Igreja Católica nos últimos 50 anos: comunhão e participação. Realidades 

que podem ser vividas com o corpo vivo, presencial, face a face na vivência da 

alteridade com o outro em comunidades concretas, onde se busca o ideal da valorização 

da vida do ser humano em todos os seus sentidos. Nestes ambientes formados por 

comunidades de corpos vivos, das pessoas, é que pode acontecer a verdadeira 

comunicação, afinal comunicação é criação de vínculos. 
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“Toda nova evolução supõe uma involução” 

Edgar Morin 

 

 

“É o corpo que detém os primordiais meios de comunicação, os meios 

primários, que lhe possibilitam alimentar elos com os outros” 
 

Norval Baitello Junior 

 

 

“Urge resgatar o corpo, pensar o corpo, trabalhar com o corpo nos 

processos comunicacionais. Resgatar o corpo significa gerar menos 

imagens e produzir mais sentidos, quebrando a hegemonia da visão, 

descansando o olhar, para vermos as evidências. A saída é o pensar 

corporal, é o pensar com o corpo, que, por sua vez, significa, pensar 

contra o pensamento dominante” 
 

Marlson Assis de Araújo 

 

 

 

 

 

 



186 

 

Buscou-se nesse trabalho abordar a temática geral da complexa relação entre 

mídia e religião a partir do enfoque da televisão católica no Brasil. O diálogo 

interdisciplinar aqui aplicado é uma forma de chamar a atenção para a necessidade de 

diferentes abordagens sobre um objeto de pesquisa, sobretudo, quando o mesmo se 

impõe entre campos acadêmicos de fronteiras, como se caracterizam os campos da 

comunicação e da religião. É o caso desse estudo que trata da religiosa mídia e da mídia 

religiosa tendo como recorte uma visão de conjunto das quatro principais tevês católicas 

do Brasil, a Rede Vida, a Canção Nova, a Século 21 e a Aparecida. 

No mundo da TV tudo o que é adaptado para este meio vira televisão. Passa a 

ser um produto televisual e deve ser analisado enquanto tal. A TV está tão impregnada 

na vida da sociedade que fica difícil pensar a existência em sociedade sem ela e os 

acontecimentos sempre são encenados como espetáculos para a televisão. Nos estudos 

de televisão o próprio objeto deve se revelar com a força dos seus enunciados. Qualquer 

estudo sobre televisão, por mais eficiente que se apresente, não pode arvorar-se em 

dizer tudo ou dizer a última palavra sobre este objeto, isto porque os estudos funcionam 

apenas como um mapa abstrato do funcionamento desta mídia terciária. 

Inicia-se  abordando sobre a linguagem religiosa presente nas experiências do 

homo religiosus numa sociedade ainda em processo de secularização. No primeiro 

capítulo resgata-se a contribuição dos principais clássicos das Ciências da Religião, 

Otto, Eliade, Durkheim, dialogando com o filósofo Agamben e com o semioticista da 

cultura Ivan Bystrina. Os cientistas da religião chamam a atenção para o fenômeno 

religioso vivido na sua binariedade e nas suas polaridades, assim como a possibilidade 

da superação do princípio existencial dual através da assimetria, a qual pode ser 

aplicada através das práticas religiosas com seus mitos, crenças e rituais cotidianos. 

A contribuição de Otto foi a de analisar minuciosamente como se dá a 

comunicação entre os homens e seus deuses, através do mistério tremendum et 

fascinans, do numinoso, da majestas, da orgé, do irracional na experiência do crente, 

aspectos que comunicam a realidade transcendental. Eliade complementa a visão 

psicologizante de Otto, com sua abordagem fenomenológica do numinoso, elencando as 

diferenças elementares entre o sagrado e o profano. O sagrado como o real por 

excelência e o profano como o vazio de orientação transcendental. É o sagrado como 

realidade subjetiva que impulsiona o homem a viver na realidade objetiva. O historiador 

das religiões romeno diz que é impossível viver sem uma abertura para o transcendente, 
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sem uma comunicação com o sagrado, pois não se pode viver no caos, no vazio. Por 

isso, consagrar espaços profanos e transformá-los em espaços sagrados significa dar-

lhes vida e alma. O homo religiosus crê que existe uma realidade absoluta, o sagrado, 

que transcende este mundo, manifesta-se nele, santifica-o e o torna real. Esta realidade 

absoluta manifesta-se através das hierofanias. 

Durkheim faz uma abordagem sociológica da religião. Para o sociólogo, a 

religião é uma criação social. É a sociedade que cria os deuses, que torna as coisas 

sagradas e profanas. A essência da religião nessa perspectiva está na polaridade entre 

duas esferas, a do sagrado e a do profano. Deste modo, o pensamento religioso divide o 

mundo em dois domínios antagônicos, hostis e rivais. Por outro lado, o sagrado tem os 

seus interditos, as suas proibições, aquelas coisas que o profano não pode tocar. O 

interesse de Durkheim pela religião faz com que ele se volte, não para Deus, mas para a 

sociedade. Ele se interessa pelos aspectos visíveis e sociológicos da crença e esse é o 

seu limite. 

O semioticista Bystrina ajuda a entender melhor a complexidade da relação 

entre mídia e religião ao abordar semioticamente os intrigáveis processos presentes na 

binariedade, na polaridade e na assimetria dos códigos culturais, como é o caso da 

classificação dual dos dois domínios do sagrado e do profano. A solução assimétrica 

para a dualidade existencial com suas binariedades e polaridades é encontrada na esfera 

mítica, religiosa, dos rituais sociais e cotidianos, dos rituais sagrados e profanos. Pois 

são estas esferas da vida que lidam com a segunda realidade. Através das experiências 

sagradas na segunda realidade o ser humano é capaz de solucionar seus dramas 

existenciais.  

Bystrina considera a religião como um texto cultural, através do qual é possível 

a eliminação das oposições com as seguintes alternativas de solução: a identificação 

(ligação necessária entre os polos opostos); a supressão da negação (através de tríades 

que fazem os polos opostos se caracterizarem, ora positivamente, ora negativamente; a 

inversão (a mídia sagrada ou a profana religião levam para o céu ou para o inferno? No 

caso, o sagrado na tevê se torna profano, sobretudo quando este se engaja na mídia, 

sendo contaminado por esta. Por sua vez, o profano midiático se sacraliza com a 

presença do sagrado nela. Esta é a superação pela inversão dos polos (o sagrado se torna 

profano e o profano se torna sagrado). E, finalmente, a união dos opostos e a mediação 

através de um elemento intermediário. Aqui entra a construção triádica do mundo – céu, 
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terra, inferno. A terra como elemento de união e de mediação ente céu e inferno. A 

relação triádica possibilita voos tanto para o alto quanto para baixo. Todos estes padrões 

de assimetrias se desenvolveram juntamente com os códigos culturais e se fazem 

presentes de forma subliminar nos processos midiáticos. 

Na filosofia de Agamben todo sagrado tocado é profanado. Profanar para o 

filósofo é tomar algo do sagrado, que deixa de ser sagrado a partir desta posse. É 

devolver ao uso civil ou comum algo que antes estava separado. E o dispositivo que 

opera esta separação é o sacrifício. Tocar nas coisas sagradas é profanar, é quebrar o 

encanto pelo contágio profano. Para ele, portanto, profanar é neutralizar aquilo que foi 

profanado. Não seria isto que está acontecendo com a sagrada mídia e a com religião 

profana? Na análise feita, a profanação também acontece com a religião na televisão. 

Mas não só isso. O processo inverso também acontece. 

Retoma-se uma hipótese, confirmada nesse trabalho. A das contaminações 

semióticas entre mídia e religião, tendo como foco privilegiado na abordagem, a 

televisão católica no Brasil. Na convivência aberta entre mídia e religião a 

contaminação é recíproca. O sagrado molda o campo religioso midiático à sua imagem e 

semelhança (sobretudo, enquanto linguagem religiosa, sagrada, plena de sentidos e 

significados semióticos) e a mídia configura o sagrado (e o faz de forma hegemônica 

sobre o religioso devido o processo de midiatização da sociedade). 

O fenômeno da midiatização do sagrado é visível nos novos formatos 

arquitetônicos dos templos católicos, de celebrações espetaculares e de líderes religiosos 

transformados em astros de televisão. A contribuição de Agamben está, de modo 

especial, na sua definição de religião. Religião não como aquilo que une, que religa 

(religare), mas como aquilo que separa, que distingue uma realidade da outra. Talvez 

aqui esteja um grande desafio para os líderes religiosos atuais: promover esta distinção, 

este discernimento entre o que é sagrado e o que é profano. Seria uma forma de livrar as 

Igrejas das garras da mídia que devora a religião e se apropria de sua linguagem, 

sacralizando-a, a ponto de levar a Igrejas a se tornarem reféns da mídia. 

Vive-se no Brasil um crescente processo de secularização, mas com 

efervescência religiosa. Com o processo de secularização a religião não desapareceu, 

não morreu, mas se diversificou, viveu grandes transformações. O paradigma da 

secularização constitui um conjunto de ideias que ajuda a pensar a questão da religião 

no mundo moderno. Com a modernização das sociedades a influência e o poder da 
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religião sobre estas diminuem. A secularização vista como processo de diferenciação 

institucional indica que, Deus, o sagrado, que antes eram onipresentes e onipotentes em 

tudo e em todos, se retiram progressivamente para a esfera privada, particular, 

abandonando o mundo dos homens e de suas disputas, abrindo espaço para o livre jogo 

das forças humanas. Com a secularização, as instituições religiosas perdem poder (e isto 

elas não aceitam que aconteça e lutam para manter este poder) e se tornam instituições 

como outra qualquer na sociedade e não podem mais impor suas regras e visão de 

mundo ao conjunto da sociedade. A secularização autonomiza e especializa o papel das 

diferentes instituições sociais, sejam elas, sagradas ou profanas. 

Outro aspecto da secularização é o crescente pluralismo da oferta religiosa e de 

um mercado religioso competitivo que cresce cada vez mais. Os números dos últimos 

censos do IBGE o comprovam. Cresce no Brasil o pluralismo religioso. Nesse contexto 

as instituições religiosas tendem a se transformar em empreendimentos religiosos com 

estratégias de marketing e o capital religioso se transforma em bens de consumo, ou 

bens de salvação na feliz expressão de Bourdieu. Algumas ofertas religiosas, como é o 

caso das Igrejas evangélicas pentecostais, chegam a unir uma espécie de tríade em seus 

empreendimentos religiosos. São ao mesmo tempo, teatro, templo e mercado, usando a 

terminologia do cientista da religião, Leonildo Silveira Campos. Mas a Igreja Católica 

também não está livre desse caminho mercadológico, sobretudo em seu segmento 

pentecostal. Nesse contexto, os líderes religiosos que mais se destacam são os que, 

através de seus carismas, melhor “vendem” os seus produtos. As consequências nefastas 

desta disputa de forças num mercado religioso de múltiplas e variadas ofertas são: a 

padronização e “fast-food” dos produtos religiosos de um lado, e do outro, o 

empobrecimento dos conteúdos teológicos (isto já é bastante visível nos programas da 

tevê católica no Brasil). Juntando estes aspectos a tendência é que a religião mergulhe 

numa grande crise de credibilidade. 

A terceira consequência do processo de diferenciação institucional é a 

privatização da religião com sua consequente individualização. Este processo está em 

curso através das atuais mídias televisivas católicas. A religião virou algo subjetivo e 

individualizou as crenças. Os indivíduos podem escolher viver a religião do jeito que 

bem quiserem, utilizando como critério seus gostos e preferenciais pessoais. 

A secularização vista como processo de racionalização e de mundanização 

promove um movimento, um deslocamento, da comunidade para a sociedade, da 
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comunidade para a massa anônima e sem compromissos, do sujeito para o indivíduo. As 

pessoas vão perdendo seus interesses pelas questões transcendentais e comunitárias e 

pelos impactos da racionalidade, com os avanços das ciências e das tecnologias, passam 

a valorizar o mundo aqui embaixo. Em vez de olharem para o céu devem olhar para os 

atrativos racionalizados e mundanizados da terra. Segundo Flávio Pierucci, vive-se um 

processo de secularização mas com mobilização religiosa acrescida, ao mesmo tempo 

que acontece a efervescência do sagrado, por causa do aprofundamento da 

secularização. Esta é a outra grande contribuição dos cientistas da religião para a análise 

da relação entre mídia e religião. 

O segundo capítulo desse trabalho buscou mostrar o início da Igreja Eletrônica 

no Brasil sob a influência dos pastores norte-americanos e o percurso que vai da Igreja 

Eletrônica ao processo de midiatização da religião. Muito importante nesta seção, são os 

conceitos de modelos de Igreja e de ambientes. Os modelos são construtos subjetivos 

que serão utilizados para iluminar e lidar com realidades objetivas, que são complexas e 

diferenciadas. Um bom modelo é constituído pelas seguintes características: útil, aberto, 

adequado e estimulante. Modelos não devem ser exclusivos e o ideal é que eles 

busquem o equilíbrio e estejam abertos para complementação mútua. Um modelo de 

Igreja pode se transformar em paradigma, quando inspira novas descobertas e quando 

ele for capaz de resolver uma grande quantidade de problemas, outrora insolúveis. 

A discussão a partir desse conceito ajuda a entender o que está acontecendo 

com a televisão católica no Brasil. Por trás das tevês católicas e nos bastidores da 

instituição acontecem grandes embates de forças pelos modelos de Igreja que se 

pretende impor e consolidar. E as tevês católicas retratam, comunicam em suas políticas 

de comunicação diferentes modelos de Igreja. Quem tem uma tevê católica nas mãos 

tem o poder de escolher que modelo de Igreja, que direção eclesial imprimirá à mesma. 

Mas será que é este o caminho a ser trilhado por cada tevê católica? Acreditamos que 

não! Dependendo do modelo ou modelos que as tevês católicas implantam em suas 

programações, isto refletirá no tipo de pessoa e de sociedade que estão sendo gestadas, 

com a influência do catolicismo via televisão. O ideal é que uma teologia da Igreja que 

deseje se equilibrada incorpore os aspectos mais relevantes de cada tipo eclesiológico. É 

a única forma de fazer justiça à totalidade da Igreja que constitui uma realidade 

complexa. A abordagem deste tópico indica caminhos possíveis para que as próprias 

tevês católicas se entendam e se enriqueçam, dialogando entre si, trocando experiências, 
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fazendo autorreflexão de suas relações e uso da mídia, com contribuições da própria 

eclesiologia, à luz dos paradigmas eclesiais enunciados pelo Concílio Vaticano II.  

Ambiente é tudo aquilo que nos cerca e nos afeta de todos os lados, é tudo o 

que rodeia os seres vivos. Os ambientes não são neutros e nem passivos, são carregados 

de intencionalidades, de projetos e de ideologias. As tevês católicas também criam 

ambientes conforme os seus modelos eclesiológicos e simultaneamente elas, também, 

são recriadas pelos ambientes midiáticos. A comunicação é uma atividade criadora de 

ambientes. Que ambientes a televisão católica no Brasil está criando? Que ambientes a 

mídia está produzindo? São questões que se deve sempre levantar, como pedagogia de 

autorreflexão tanto nas práticas eclesiais quanto nas práticas midiáticas. 

Apresenta-se uma tipologização dos ambientes midiáticos, com suas 

características semióticas, produzidos pela televisão católica no Brasil: o ambiente 

midiático do catolicismo tradi-institucional, nesta abordagem identificado, sobretudo, 

com a Rede Vida (ambiente no qual o instituição católica e suas tradições estão no 

centro através das figuras do papa, dos bispos e dos padres – trata-se de um ambiente 

que apresenta uma Igreja Católica mais centrada sobre si mesma, preocupada em 

reforçar suas próprias estruturas e organizações eclesiais e em consolidar o cotidiano 

católico de ser. Uma tevê feita por católicos que falam com católicos e na qual os leigos 

tem fraca participação. O protagonismo é dos bispos, pois são eles que mais aparecem, e 

de um modo enfático nos telejornais da emissora.  

O segundo ambiente aqui tipologizado é o do catolicismo pentecostal, bem 

representado por duas emissoras, a Canção Nova (a primeira emissora carismática do 

pais) e a Século 21. Emissoras desbravadoras, conforme se viu nos históricos de seus 

surgimentos. É o ambiente midiático da Renovação Carismática Católica, movimento 

eclesial de origem norte-americana. Neste ambiente, o carisma pentecostal está no 

centro, e a ênfase é dada à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. 

Nesse ambiente há uma explosão de movimentos religiosos místicos, pentecostais e 

fundamentalistas. Sua presença na mídia é fortemente marcada por líderes contagiantes 

que utilizam de pedagogia emocional que seduz e envolve. A conversão interior é o 

suficiente e a conversão social é ignorada. Este ambiente é favorável para o retorno de 

católicos afastados e caracteriza-se como um ambiente pouco crítico e avesso ao 

engajamento político-social. 
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O terceiro ambiente que cresce cada vez mais no Brasil é o do catolicismo 

mariano na tevê. Nele tem destaque a TV Aparecida, a caçula das tevês católicas. Pelo 

nome da mesma já percebemos para que ela veio. Expandir e consolidar o culto mariano 

no Brasil. Por trás dela estão os padres redentoristas, que cada vez mais investem em 

profissionalização e em uma programação mais equilibrada, sobretudo se falarmos em 

modelos de Igreja. No geral em sua grade de programação seguem uma linha mais 

aberta e mais dialogante com a sociedade, com uma programação variadíssima, 

incluindo bons filmes religiosos ou não, assim como também apresentações de 

documentários, também religiosos ou não, mas com conteúdos educativos e na linha da 

ética e do cuidado com a vida e com o ser humano. O forte mesmo desta TV é o culto 

mariano, muito presente na sua grade de programação. Talvez o grande desafio para a 

TV Aparecida seja continuar implementando o diálogo com a sociedade brasileira em 

sua grade de programação.  

Estes três ambientes midiáticos produzidos por estas tevês tendem a reforçar a 

própria Igreja Católica, cotidianizar a sua própria identidade e o ritual católico de ser. 

São televisões feitas de católicos para católicos, e diferentemente das programações 

evangélicas na televisão, não chamam muito os seus fiéis para participarem com seus 

corpos vivos em suas comunidades locais. Se contentam em apresentar no vídeo o dia a 

dia de um cristão católico, com orações, missas, terços, vida dos santos, voz dos seus 

pastores e noticiários da vida da Igreja em geral. São ambientes midiáticos que são 

desafiados a dialogarem mais com a sociedade brasileira, que se torna cada vez mais 

uma sociedade de caráter democrático e plural. 

Há ainda, dois outros modelos, geradores de ambientes culturais, em seus 

aspectos eclesiais e sociais: o modelo de catolicismo centrado na Palavra, também 

conhecido como “Igreja da Pregação” cujo cerne está na Palavra de Deus, e o modelo 

que enfoca a centralidade da Libertação, denominada de “Igreja da Práxis Libertadora”, 

a Igreja que emergiu na década de 60, reforçada pelas Conferências de Medellín (1968) 

e de Puebla (1979), a Igreja dos Pobres e que se tornou conhecida internacionalmente 

como modelo de Igreja dos Teólogos da Libertação. Por ser um modelo político que 

propõe transformações, não apenas na organização da sociedade, mas, também nas 

estruturas da Igreja, esse modelo foi perseguido e abafado pelas políticas da Cúria 

Romana, que contou com a colaboração das forças tradicionais e conservadoras da 

sociedade. 
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Verdade seja dita, estes dois ambientes do catolicismo são mais afinados com a 

proposta do Evangelho e os mesmos não gozam de visibilidade nas grades de 

programação das televisões católicas. A extraordinária riqueza da caminhada das 

Comunidades Eclesiais de Base – as CEBs; o papel profético das pastorais sociais da 

CNBB que tanto contribuíram e contribuem para o processo de redemocratização do 

país e da construção da justiça social; o ecumenismo e o diálogo inter-religioso, 

bandeiras da Igreja Católica, endossados pelo Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-

1965); o rico conteúdo da Doutrina Social da Igreja, potencial possível para o diálogo 

com a sociedade brasileira, a Lectio Divina ou leitura orante da Bíblia, tão incentivado 

pelo papa e pelos bispos, terminam esquecidos e desprezados pelas emissoras de tevês 

católicas, sem visibilidade em seus textos culturais televisivos. Na sociedade da 

visibilidade midiática, o que não é visto é como se não existisse. “Apareça ou pereça!” 

A invisibilidade destes modelos nas tevês católicas favorece e promove a morte dos 

mesmos. 

A atual Comissão Pastoral Episcopal para a Comunicação Social da CNBB terá 

bastante trabalho pela frente, no acompanhamento e orientação dos caminhos a serem 

percorridos pelas tevês católicas no Brasil. Ela já demonstrou que não pretende deixar 

as tevês católicas dispersas e desunidas entre si, cada uma fazendo o seu próprio 

caminho, como até recentemente vinha acontecendo. Para tal empreendimento criou a 

Signis Brasil com o objetivo de ser um espaço de participação, troca de experiências, 

avaliações, planejamento e direcionamento da mídia católica no país em comunhão com 

as orientações da Conferência dos Bispos. O tempo dirá sobre o resultado destas 

iniciativas. 

No terceiro capítulo, busca-se comprovar as demais hipóteses formuladas, a 

partir da retomada do percurso da Igreja Católica na sua prática de reprodução 

simbólica. Parte-se do conceito amplo de imagem, entendida como tudo aquilo que se 

dirige ao olhar e se transforma em objeto visual e que a semiótica da cultura trata como 

textos culturais, construídos pelo homem e produtos da sua imaginação, fazendo 

duplicar seu mundo e seu imaginário. A imagem, portanto, vista como objeto da cultura 

e que se apresenta como uma unidade complexa e de natureza narrativa. Aborda-se, 

também, as querelas religiosas em torno das imagens, desde a tradição judaico-cristã, 

passando pelos primeiros séculos do cristianismo, pelo iconoclasmo bizantino e a 

questão das imagens durante a reforma protestante. Constata-se que a discussão em 
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torno das imagens sempre existiu na história do judeu-cristianismo e que, muitas 

questões do passado continuam na contemporaneidade, embora numa nova roupagem, 

nos formatos midiáticos.  

No caso dos iconoclastas do passado, estes se transformaram nos iconófagos 

contemporâneos. Se antes eles lutavam, destruíam e desapareciam com as imagens, na 

atualidade eles devoram as imagens e ao mesmo tempo são devorados por elas, 

conforme o instigante pensamento do teórico da imagem e da mídia, Norval Baitello, 

com a sua teoria sobre a era da iconofagia, entendida como a devoração das imagens ou 

pelas imagens, ou seja, corpos que se alimentam de imagens e imagens que devoram 

corpos. Esse processo ocorre quando passamos a viver mais como uma imagem do que 

como um corpo. Ora as imagens são devoradas, ora são as imagens que devoram. 

Alimentar-se de imagens significa alimentar imagens, dando-lhes substâncias, 

emprestando-lhes corpos. Isto significa entrar dentro das imagens e transformar-se em 

personagem. Nessa ótica, alimentar-se de imagens é perder e não ganhar, pois, ao invés 

de uma apropriação o que acontece de fato é uma expropriação. A espetacularização 

midiática no universo religioso é um sinal de que a televisão engoliu o sagrado e o 

sagrado devorou a televisão. Quando as imagens devoram a nossa existência é porque 

renunciamos de forma deliberada e voluntária aos nossos próprios corpos em função de 

uma imagem ou ideologia. E assim perdemos a percepção do nosso próprio corpo. 

Resgata-se, ainda, os momentos significativos da Igreja Católica na sua relação 

de ódio e amor aos meios de comunicação. De uma Igreja Católica que condenava, 

perseguia, reprimia ou olhava com restrições os meios de comunicação em seus 

primórdios, a uma Igreja Católica que na contemporaneidade se esforça em utilizar os 

meios de comunicação, adotando, inclusive terminologias próprias deste meio, 

utilizando em seus documentos eclesiais expressões como “cultura midiática”, “cultura 

digital”, dando a impressão que o desejo subjacente aos projetos de comunicação da 

Igreja Católica caminham na direção de uma Igreja que abraçou os meios de 

comunicação como solução. Uma Igreja que entrou com vontade no “Axis Mundi” do 

campo midiático. O mais recente documento da CNBB de nº. 101, intitulado “A 

comunicação na vida e na missão da Igreja no Brasil”, mesmo ainda sendo um texto de 

estudos da CNBB, revela uma visão ingênua dos meios de comunicação e a instituição 

se propõe a entrar em campo para usar os meios, revelando sua relação utilitarista com 

os mesmos. 
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Chama-se a atenção nestas reflexões sobre a Televisão Católica do Brasil para 

uma realidade complexa, que a Igreja Católica ou as igrejas que utilizam a mídia ainda 

não despertaram: o que a mídia está fazendo com a religião? Fez-se necessário o 

entendimento do conceito de midiatização e identificamos uma nova fase da Igreja 

Católica que denominamos de midiatização do catolicismo. Trata-se da fase da Igreja 

Católica em processo de midiatização, ou de um catolicismo midiatizado, ou ainda de 

midiatização da religião. Constatamos que a entrada da Igreja Católica ou das demais 

religiões na mídia não é imune de consequências. 

A midiatização acontece quando tudo na vida, inclusive as crenças, as 

religiões, começam a ser mostradas ou se organizam em função da mídia ou segundo 

um olhar midiático. Fala-se, por exemplo, que tudo é pensado, é planejado, realizado em 

função do palco televisivo. Nesse processo, a mídia torna-se o centro de tudo, de todos 

os homens, religiões e de todos os deuses. É ela que passa a ditar as regras e produzir os 

sentidos sociais para tudo e faz isto de forma autorreferente, ou seja, sem precisar das 

demais esferas para se consolidar. Sodré lembrava que as relações humanas são 

“virtualizadas” referindo-se a uma midiatização social tecnologicamente exacerbada 

constituindo seu próprio espaço e relativamente autônomo em relação às mediações 

tradicionais. Nesse contexto o ser humano vive muito pouco de forma autoreflexiva por 

ser absorvido, engolido pelas tecnointerações. 

A questão central de toda comunicação contemporânea é que a mídia passa a 

assumir a função de sujeito do processo social, com repercussões em todo o tecido 

social, inclusive nas configurações do campo religioso. Ela, a mídia, se torna referência 

para as percepções e para as cognições, tanto em nível individual quanto coletivo. 

Tratando-se das tevês católicas as pessoas que atuam nelas se transformam em 

realidades midiáticas. Isto significa dizer que eles se tornam indivíduos “irreais”, meros 

suportes para signos abertos para representar a realidade que foi instituída, nesse caso, 

exclusivamente como mercadoria.  

Gomes fala em outra ambiência, ou, bebendo em Sodré, em “Bios midiáticos”, 

um novo modelo em processo, uma atividade de operação de inteligibilidade social. A 

midiatização é a chave hermenêutica para a compreensão e interpretação da relação 

entre mídia e religião. A tendência é que a sociedade e as religiões se vejam a partir do 

lócus midiático. Sem a mídia estas deixam de existir e só poderão sobreviver se 

estiverem na mídia. A experiência do sagrado, da religião, da transcendência, devem 
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acontecer de forma progressiva, via protocolos do espetáculo midiático. As religiões se 

integram cada vez mais no mercado com seus produtos religiosos sempre mais 

uniformizados. 

A mídia exerce um papel regulatório nos processos de midiatização da 

sociedade. Passa a enunciar realidades, centrada em suas próprias operações. Processa-

se deste modo um deslocamento, da sociedade dos meios à sociedade da midiatização. 

A mídia deixa de ser apenas auxiliar e se transforma em instância reguladora, 

engendrando o próprio modo de ser de toda a sociedade, se torna uma espécie de 

“sujeito” dos processos e dinâmicas sociais. 

Gomes constatou que para as Igrejas a mídia é solução e não problema,  

Se concluí que é aqui que começam os problemas cruciais para a Igreja Católica e 

religiões que se aventuram no mundo da mídia. Ao focarem suas preocupações apenas 

na utilização da mídia, as Igrejas perdem a dimensão de conjunto e ignoram o fenômeno 

mais amplo em curso, da midiatização da sociedade. Anteriormente se perguntava o que 

a mídia está fazendo com a religião. Agora a pergunta é outra: que Igreja Católica, que 

religiões estão surgindo como produtos midiáticos? No deslocamento dos espaços 

tradicionais e acanhados dos templos para o campo aberto e multidimensional da mídia, 

operam-se contaminações semióticas entre mídia e religião. Nessa relação ente os 

campos, nem a mídia fica só mídia e nem a religião permanece só religião, devido aos 

cruzamentos, interferências e contaminações mútuas. 

No plano interno e da comunhão e participação a Igreja Católica sai perdendo. 

Em lugar da comunidade e da participação, surgem os atores no palco e seus assistentes 

na plateia. Passa-se da comunidade ao individualismo e a Igreja Católica destrói de 

forma acelerada aquilo que tentou construir de maneira trabalhosa. A religião que surge 

da televisão é uma religião espetacular, transformada em religião virtual, em imagem. O 

culto perde seu caráter sagrado e reveste-se da transparência da mídia, onde a imagem é 

tudo. Desde modo, os novos meios tecnológicos produzem patologias que as Igrejas 

desconhecem.  

A mídia está construindo um mundo e uma religião que se impossibilitarão de 

se verem além da própria mídia. O novo perfil do espetáculo é a sacralização da mídia e 

a profanação do sagrado. Isto já tentamos explicitar desde o título desta tese: imagens 

profanas na sagrada mídia ou imagens sagradas na mídia profana? A questão é que o 

catolicismo midiatizado não é conduzido pela Igreja Católica mas pela mídia que é mais 
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forte que ela. Bystrina ao analisar os códigos culturais já afirmava que nestes casos de 

binariedades, polaridades e assimetrias, a morte é vencedora, pois ela é mais forte que a 

vida e em geral é a primeira que vence a segunda. Pelo menos aqui embaixo, mesmo 

que a fé na ressurreição dos mortos para a teologia seja uma primeira realidade, para a 

semiótica da cultura ela é vista como uma segunda realidade. É a mídia que passa a 

formatar o espetáculo religioso via televisão.  

Estas interferências tornam-se cada vez mais visíveis nas arquiteturas 

midiatizadas dos templos católicos contemporâneos, como os que foram analisados com 

a ajuda das fotos neste trabalho. Alberto Klein fala em “templos horizontais e verticais 

de poder” com suas consequências nefastas: o distanciamento entre palco e plateia; o 

afastamento cada vez maior do líder religioso da comunidade, que nem mais pode ser 

denominada de comunidade, uma vez que foi transformada pelos protocolos midiáticos 

em plateia assistente de telespectadores, de telefiéis, ou de telefãs; a transformação do 

líder religioso em imagem midiática, condenado a viver alimentando esta imagen que a 

mídia fez dele. A estratégia do palco é transformar um corpo em uma imagem de um 

corpo, produzindo um corpo-mídia. Com tanta iluminação no palco, os corpos dos 

líderes religiosos são reduzidos a pixels. 

 Confirmou-se nesse trabalho como os padres midiáticos são transformados em 

imagens e os líderes religiosos em imagens televisivas. A mídia coloca a religião nas 

cavernas contemporâneas das imagens. Nestas cavernas midiáticas, em vez de ver, 

somos vistos, nos entregamos ao olhar das imagens como muito bem explana Didi-

Huberman. Em relação aos padres midiáticos, uma reflexão se faz pertinente. As luzes 

projetadas sobre eles pelos “spots” de luz das câmeras de televisão, evocam o mito da 

caverna de Platão. Evocam a ilusão e a aparência em que eles se transformaram, o 

vácuo e o vazio em que eles reduziram a religião que professam e pregam, a vaidade na 

qual se embrenharam. Eles irão viver alimentando essa ilusão e aparência em que se 

transformaram. Necessitarão alimentar a imagem que a mídia e eles fizeram deles 

mesmos, numa relação de devoração recíproca. Por ficarem famosos com a ajuda da 

mídia, não podem se misturar às pessoas comuns. Transformados em celebridades, 

esquecem que são pessoas, que sofrem, que se alegram, que tem necessidades, que são 

serão humanos e não anjos, muito menos divindades. 

Na parte final do terceiro capítulo, apresenta-se uma colaboração teórica para a 

continuidade da reflexão sobre a relação mídia e religião, a partir das teorias da imagem 
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e da mídia, com a indicação de algumas patologias produzidas pelas imagens. Vilém 

Flusser  utiliza um conceito, o de “escalada da abstração” que se aplica muito bem a 

esta época da iconofagia. Para o filósofo da comunicação, abstrair é subtrair, é diminuir. 

A pergunta que se impõe é: o que é subtraído com a midiatização do sagrado? O que o 

ser humano perde nesse processo? Didi-Huberman diz que “ver” é “perder”, que algo 

inelutavelmente nos escapa. Quando vemos temos a impressão que ganhamos; grande 

engano. Quando chegamos a este ponto, resta-nos fechar os olhos para podermos ver, 

sobretudo, quando o ato de ver nos remete, nos empurra para um vazio que nos olha e 

que nos constitui. Kamper fala no “padecimento dos olhos” e também, na “perda do 

presente”. Didi-Huberman convida-nos a fecharmos os olhos para ver, indicando uma 

caminho para escaparmos das cavernas midiáticas que nos aprisionam. É um convite 

para abrimos os olhos para vermos, para experimentarmos o que não vemos com tanta 

evidência. 

Kamper diz que as imagens seriam janelas para o mundo. Na 

contemporaneidade elas se transformaram em biombos, colocando-se entre o mundo e 

nós e impedindo-nos de vê-lo. As imagens obstruem o mundo. É nesse sentido que ver é 

perder. Fechar os olhos para ver significa olhar para além das imagens. O conceito de 

imagem, à luz das teorias da imagem e da mídia, à luz da semiótica da cultura é 

apresentado finalmente aqui. Kamper nos lembra que no ápice da produção de imagens 

existem maciços distúrbios. Estes distúrbios tornam grandemente ambígua a vida das 

imagens e a morte através delas. Os homens que vivem nas imagens que fabricaram do 

mundo e si mesmos vivem muito mais mal do que bem. Vivem e permanecem numa 

vida imaginária e morrem por isso. Trata-se de uma vida de “mortos-vivos”. Uma forma 

de viver a vida caminhando para a morte, pois as imagens a apressam. A grande 

contribuição de kamper está em lembrar que a imagem é feita do desejo de imortalidade 

e que os homens fazem imagens contra o medo da morte. Consequência disso é que os 

homens sofrem na atualidade o destino de já serem mortos em vida. Existe saída? Sim, 

existe: abolir as imagens, viver uma vida para além das imagens.  

Dessa reflexão profunda surge o conceito de imagem à luz das ciências da 

cultura. Imagem significa entre outras coisas, presença, representação e simulação de 

uma coisa ausente. A presença é a dimensão mágica da imagem; a representação se 

refere às forças da imitação; a simulação é a dimensão da ilusão e da autoilusão. As 

imagens assim entendidas substituem aquilo que falta, que está ausente, mas que nunca 
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chega a alcançar a dignidade daquilo que elas substituem, que é a vida do ser humano. 

Belting também comunga dessa visão em relação às imagens. Para o antropólogo das 

imagens, nós, humanos delegamos às imagens a visibilidade dos nossos corpos e estes, 

por outro lado, precisam de uma mídia adequada para darem visibilidades a eles. A 

natureza paradoxal da imagem é constituída pela presença e ausência que recorda a 

morte. Belting complementa o conceito mais elementar de imagem, como presença de 

uma ausência e simultaneamente ausência de uma presença. 

A grande contribuição de Vilém Flusser é a de ajudar a entender a mídia como 

aparelho. Para ele, a mídia não é criatura mas criador. Em sua visão a imagem é um 

programa e que nos faz dela, funcionários. A diferença entre o homem e o funcionário é 

que o primeiro tem liberdade, pode escolher, o funcionário não. A imagem é um 

aparelho programado para programar. Não é o funcionário que programa o aparelho 

mas é o aparelho que programa o funcionário. Olhando a partir desta ótica flusseriana 

para a mídia, os novos meios de comunicação estão produzindo indivíduos hipnógenos, 

estão criando objetos e não sujeitos. E isto vale para qualquer mídia, mesmo as 

religiosas, sobretudo, quando elas se tornam reféns dos processos midiáticos. 

Esta perspectiva é completada por Aby Warburg, quando ele propõe o conceito 

de “Pathos formel”. A imagem nos transforma em pacientes, em uma civilização 

sentada e sedada. Para ele, toda mídia é uma fórmula de “pathos”, é um veículo de 

“pathos formel”. As imagens nos transformam em pacientes. Em objetos de 

passividade, de atividades das imagens. A mídia nos olha e nos seduz, nos aprisiona, 

nos torna passivos. A imagem é tão forte que ela nos faz sonhar, não os nossos sonhos, 

mas os sonhos que ela mesma produziu e nos convenceu a sonhar. Kamper fala em 

“sonhos pré-sonhados”, quando a mídia nos faz engolir os sonhos dela. 

Encerramos estas reflexões sobre a televisão católica no Brasil, propondo como 

alternativa às imagens, à mídia, o retorno ao corpo e o resgate dos vínculos 

comunicacionais. Afinal, comunicação é criação de vínculos e não mera informação. As 

Igrejas, as religiões não tem sentido sem os corpos vivos e participantes das pessoas 

concretas, reais, plenamente humanas. Urge resgatar o corpo, pensar o corpo, trabalhar 

com o corpo nos processos comunicacionais. Resgatar o corpo significa gerar menos 

imagens e produzir mais sentidos, quebrando a hegemonia da visão, descansando o 

olhar, para vermos as evidências. A saída é o pensar corporal, é o pensar com o corpo, 

que, por sua vez, significa, pensar contra o pensamento dominante. 
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Se fazemos uma indicação para as tevês católicas e demais igrejas e religiões 

que se aventuram no mundo midiático, a proposta é: que elas adotem a autorreflexão 

sobre o uso que fazem dos meios de comunicação e de suas relações com estes como 

uma práxis comunicacional permanente. Só assim elas não se tornarão reféns da mídia e 

nem ficarão prisioneiras nas cavernas contemporâneas das imagens midiáticas. 
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TV NAZARÉ: http://www.fundacaonazare.com.br/modelo1_2006/Tv/index.php Acesso 

em 12 fev. 2008. 
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