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RESUMO 

 

 

O presente trabalho desenvolve uma análise imagética das correntes religiosas 
virtuais. A profusão de imagens que nos acompanha é um fato irrefutável na 
atualidade. O imagético e o virtual se unem à religiosidade. A aproximação do 
antigo com o novo possibilita o surgimento dessa nova prática religiosa. Diante 
disso, a pesquisa objetiva caracterizar o contexto no qual as correntes 
religiosas virtuais se desenvolvem. Nessa perspectiva, enfatiza a religião e a 
cibercultura no intuito de explicitar como a partir dessa ligação, se origina um 
elemento que exemplifica a sociedade imagética atual. Esse estudo acerca das 
correntes se realiza a partir da ótica do receptor. A imagem é aqui considerada 
como linguagem, e ao mesmo tempo em que comunica, torna-se passível de 
imitação. 

 

Palavras-chave: Religiosidade. Cibercultura. Imagens. Correntes religiosas 
virtuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This paper develops an analysis of virtual chains religious imagetic. The 
profusion of images that accompanies us is an irrefutable fact today. The 
imagetic and virtual join the religion. The approach of the old with the new 
makes possible the emergence of this new religious practice. Therefore, the 
study sought to characterize the context in which the virtual chains religious 
develop. From this perspective, emphasizes religion and cyberculture in order 
to explain how from that link, it originates an element that exemplifies the 
current society imagery. This study of the chains takes place from the 
perspective of the receiver. The image is considered as language, while in 
communicating becomes capable of imitation. 

 

 

Keywords: Religiosity. Cyberculture. Images. Virtual chains religious. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As primeiras imagens que lembramos, geralmente, são as que estavam nos 

livros infantis. Imagens coloridas, animadas, quase vivas, que aliadas às narrativas 

possuem a capacidade de transportar para outro universo, alegre e dinâmico, onde 

nada pode interferir. De certa forma, as ilustrações ajudam a compor o personagem 

ou a cena tal qual se imagina, ou fornece mais detalhes para completar a visão 

daquilo que a página dizia estar acontecendo. 

Há quem discorde que palavras e ilustrações devam, ou possam caminhar 

lado a lado, pois poderiam reduzir o universal ao singular. Uma vez que quando se 

desenha uma flor, por exemplo, ela se resume apenas àquela representação que 

está ali, suas possibilidades se encerram em si mesma. Contudo, se houver uma 

descrição por escrito sobre a mesma flor esse processo suscitará diferentes 

interpretações e será uma flor de acordo com a imaginação de quem escreve.  

Quem nunca produziu imagens colocando o contorno das próprias mãos em 

um pedaço de papel, ou desenhando uma paisagem com sol forte e coqueiros? 

Talvez, uma representação inconsciente da própria cidade em que vivemos ou 

simplesmente, uma escolha autoexpressiva que não seja por meio da oralidade. 

Psicólogos usam o mecanismo do desenho livre para saber traços da personalidade 

de adultos, ou se determinada criança possui traumas. Esse fato se mostrou 

bastante útil, pois quando desenhamos estamos refletindo o subconsciente, a 

memória.  

A religião, desde os primórdios se pauta no uso de imagens, seja na forma de 

estátuas de divindades como Buda, ou de uma mulher amamentando o filho, 

remetendo a Virgem com o Menino Jesus. Alberto Manguel (2001), ao referir-se a 

essa imagem, diz que foi pintada em uma das paredes das catacumbas de Santa 

Priscilla, em Roma, e mostra mesmo após séculos de umidade e mofo, uma mãe 

velada que segura um bebê sobre os joelhos. O rosto do menino está virado para 

nós, sua mão esquerda repousa sobre o seio dela, enquanto outra figura, talvez um 

anjo, aponta para uma estrela acima deles. A imagem de uma deusa que amamenta 

o filho é antiga e universal: Ishtar na Mesopotâmia, Dewaki amamentando Krishna 

na Índia, Ísis no Egito e muitas outras. A imagem da Virgem cristã e do Menino 

Jesus, certamente deve muito a essas imagens mais antigas (Manguel, 2001, p.16). 
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Em algum momento do século XVI o ensaísta Francis Bacon, como nos 

lembra Manguel (2001), observou que para os antigos, todas as imagens que o 

mundo dispõe, diante de nós, já se acham encerradas em nossa memória, a partir 

do nascimento. Segundo o referido autor, Platão tinha a concepção de que todo 

conhecimento não passa de recordação. Caso concordemos com essas afirmações, 

constataremos que estamos todos, de alguma maneira, refletidos nas diferentes e 

numerosas imagens que nos cercam. Assim sendo, podemos considerar essas 

imagens como parte de nossa essência. São imagens que criamos e emolduramos; 

que integramos fisicamente, ou que se formam naturalmente na imaginação. 

Imagens de rostos, árvores, casas, prédios, praias, frutas, fogo, terror; e imagens de 

imagens na forma de esculturas, pinturas, fotografias, encenações, filmes, livros.  Da 

mesma forma, podemos vislumbrar nessas imagens que nos rodeiam, vestígios de 

nossa própria beleza perdida em algum lugar, em algum tempo. Podemos, ainda, 

perceber que elas necessitam de uma interpretação nova e original, através dos 

recursos que nosso mecanismo linguístico possa oferecer. 

Do mesmo modo que as histórias, as imagens nos informam. Para o processo 

de pensamento se efetuar, são necessárias imagens. Nesse caso, as imagens 

assumem o lugar das percepções diretas. E quando estas avisam que as imagens 

são boas ou ruins nós as repelimos ou aceitamos. Logo, para pensar, o ser precisa, 

antes, formular uma imagem mental. Contudo, para o deficiente visual, 

evidentemente, existem outras maneiras de percepção. Ele se apoia no som e no 

tato. Esses elementos irão substituir a imagem mental a ser descodificada. Porém, 

para os que enxergam, a existência se dá a partir de uma profusão de imagens que 

se renova constantemente.  Nesse caso, a visão se encarrega de captar, enquanto 

os demais sentidos tratam de intensificar as sensações.  A interpretação de uma 

imagem está sujeita à constante variação. Para traduzi-la em palavras recorremos à 

linguagem através da qual buscamos incluir e compreender nossa própria 

existência. As imagens que estão no mundo são símbolos, sinais, mensagens e 

alegorias. Independente da situação, as imagens, do mesmo modo que as palavras, 

são a matéria de que somos feitos. Fazem parte de nós, nos integra, orienta e 

acalma (Manguel, 2001).  

Quando falamos em imagem associamos às obras de arte ou até mesmo a 

publicidade, ambas precisam do espectador para estabelecer uma interação a partir 

da qual será gerada a interpretação. No caso da arte, imaginamos que o pintor leva 
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horas tentando achar a melhor tonalidade para expressar sua ideia. Assim, como o 

publicitário pensa sobre qual a melhor imagem para causar impacto no espectador. 

Todavia, sabemos que no mundo existem, ainda, as imagens em movimento. Trata-

se do que se vê na televisão com seus noticiários e novelas, e no cinema, que 

também nos transportam para um universo paralelo onde talvez possamos esquecer 

as turbulências do cotidiano. Esses meios de comunicação pretendem sempre, 

convencer o espectador da veracidade e da originalidade de seu conteúdo.  

Existem, também, as imagens fotográficas que podem ser artísticas, 

documentais, jornalísticas e assim por diante. As fotografias apreendem um 

momento da realidade e podem imortalizá-lo. Esse registro se dá nas fotos de 

famosos momentos históricos como a queda do Muro de Berlim, ou da menina 

vietnamita que é vista em um registro icônico fugindo nua de um ataque a bomba 

durante a Guerra no Vietnã, em 1972. 

Migrando para um fenômeno mais recente, temos o surgimento das imagens 

de síntese, responsáveis pelo avanço das tecnologias visuais. Referimos-nos 

aquelas usadas nos antigos jogos de vídeogame e, atualmente, em imagens digitais 

em geral. Essas imagens se diferenciam das fotográficas ou videográficas, por 

serem produzidas a partir de sínteses numéricas. Ao mesmo tempo em que se 

distancia dos conceitos de representação, por seu conteúdo, ela os modifica, pois a 

partir de formalismos abstratos, como os bits, caracteres, e palavras (bytes), produz-

se imagens. Desta forma, o legível pode produzir o visível. A imagem digital, pela 

sua natureza matemática, adquire poder de linguagem, podendo criar ou reinventar 

o espaço. A capacidade de gerar imersão lhe confere nova potencialidade como 

modelo científico. A imagem calculada tem em si uma ruptura impressionante com 

os meios tradicionais de representação, comparável à ruptura ocorrida em 

decorrência da invenção da imprensa e da fotografia. A partir das imagens 

matemáticas os universos do inteligível e do sensível, dos modelos e das imagens, 

que até então eram dispostos de forma a não se tocar, passam a interagir. Através 

dos cálculos e números, a linguagem formal e a representação sensível se cruzam e 

se relacionam entre si. 

Na internet, a profusão de imagens da qual falamos anteriormente se insere 

ativamente. Ao entrar em um site de notícias, por exemplo, praticamente só vemos 

imagens, seja na forma de anúncios que circundam a página, ou nas demais 

notícias querendo chamar atenção para si. O fato é que na internet prevalece, 
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também, o visual e o imagético, que se une à religiosidade. A aproximação do antigo 

com o novo possibilita uma nova prática religiosa. Em maior ou menor grau, o núcleo 

religioso do indivíduo e da comunidade foi degenerando, até se transformar numa 

convenção social. Ou seja, tornou-se uma espécie de cortesia, um conjunto de 

reflexos ocasionais ou superficiais. Para a grande maioria dos homens e mulheres 

pensantes – mesmo que continuassem a frequentar a igreja – , as fontes de vida da 

teologia, de uma convicção doutrinária sistemática, haviam secado (STEINER, 

2003). Esta secagem, que pode ter afetado o próprio cerne da moral e da 

intelectualidade ocidentais, deixou em seu lugar um grande vazio. Onde existe um 

vácuo, manifestam-se novas energias e substitutos. É desse vazio que surge o 

objeto desse estudo. Trata-se das correntes religiosas virtuais. 

O interesse pelo assunto desse trabalho surgiu na graduação do curso de 

Ciências Sociais, no ano de 2008, quando foi preciso escolher um tema para a 

Monografia. Naquele momento, em função de um problema de saúde na família, 

comecei a receber muitas correntes religiosas por correspondência eletrônica. Essa 

ocorrência despertou o interesse pelo tema em pauta que poderia resultar em uma 

análise sociológica. À medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida, enquanto 

trabalho de conclusão de curso, o assunto dava margem para outras abordagens. 

Naquele momento, o referido estudo ficou restrito a uma pesquisa de campo sobre 

como os receptores das correntes religiosas virtuais as enxergavam. 

Ao realizar o projeto para o Mestrado em Ciências Sociais optamos pela 

continuidade da investigação já iniciada na Graduação.  Trata-se de um tema amplo 

com abertura para diferentes possibilidades de interpretação nessa área. As 

disciplinas do Mestrado ajudaram a definir o tema dessa atual pesquisa. Com a 

disciplina do professor Willington Germano, pautada em uma fundamentação 

sociológica, até as teorias contemporâneas da cultura com a professora Conceição 

de Almeida, foi um longo percurso para delinear os rumos desse trabalho. Após 

esses ensinamentos, ou seja, com uma fundamentação mais consistente sobre 

essas teorias, foi possível compreender as correntes, a partir de suas imagens. É 

“preciso pensar a imagem”, unir a imagem à produção reflexiva, trazendo-a para o 

campo da palavra numa relação de complementaridade, e não de exclusão 

(Manguel, 2001). Neste sentido, é importante pensar sobre as imagens das 

correntes religiosas virtuais.  
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Este projeto nos incentivou a lançar luz sobre “uma sociedade que não se 

cansa de produzir e consumir imagens”, como afirmou Susan Sontag (1981). Essa 

sociedade mantém ainda uma tradição figurativa, apesar de todas as investidas da 

produção imagética, com alta tecnologia. 

Uma vez que o objeto de estudo desse trabalho foi delimitado tornou-se 

necessário estabelecer os objetivos da pesquisa. No âmbito geral, objetivamos 

caracterizar o contexto no qual as correntes religiosas virtuais se desenvolvem, 

dando ênfase a religião e a cibercultura, visando explicitar como a partir dessa 

união, surge um elemento que exemplifica a sociedade imagética atual. Será feita 

uma análise das imagens das correntes, partindo da ótica do receptor, espectador. 

Da mesma forma, serão analisadas as implicações sociológicas decorrentes desse 

recente fenômeno que reflete uma prática religiosa. Com isso, busca-se perceber a 

(s) lógica (s) que rege (m) as correntes religiosas virtuais. 

Para cumprir esses objetivos, realizou-se, inicialmente, uma pesquisa 

bibliográfica, tendo as seguintes categorias como eixo teórico de análise: a união 

entre a religiosidade e o virtual; as imagens das correntes e o princípio que orienta a 

corrente. 

A categoria União entre a religiosidade e o virtual aparece como macro 

panorama para este estudo. Como elemento fundante, foi essencial traçar um 

contexto que permitisse compreender o espaço onde se insere a proliferação de 

imagens como as correntes religiosas virtuais. Há uma busca por criar um paralelo 

entre a religiosidade tradicional e a específica, sobre as correntes. 

Já a categoria, As imagens das correntes, se constitui como a parte central da 

pesquisa. Portanto, é esse o motivo que justifica o presente projeto. Através de um 

resgate das fotografias dos atos de fé no Brasil, buscamos mostrar como a 

religiosidade, mesmo sendo ainda expressa de modo predominantemente tátil, muito 

efetuada a partir do contato presencial do fiel com a iconografia do santo, como 

registrado nas fotos de Saggese (1992) e Cravo (1998), pode ser, também, realizada 

por meios mais modernos, rápidos, como é o caso das correntes que se disseminam 

pela internet. São possibilidades que não se excluem, e sim, co-habitam um mundo 

diferente, com manifestações distintas para um mesmo fenômeno. As hipóteses do 

referido estudo, sustentam que a apropriação do virtual para fins individuais 

evidencia inovações religiosas afetadas pela cibercultura, e que, por isso, a 

identidade do indivíduo está em transformação. 
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Sobre a categoria, O princípio que orienta a corrente, é possível afirmar que 

se trata de um eixo que demanda muita investigação, visto o leque de caminhos 

interpretativos que existe para entender as correntes. Estudar a lógica que orienta as 

correntes demanda um grande empenho e continuidade. De qualquer modo, é um 

dos elementos motivadores deste trabalho.  

 As correntes podem ser pensadas a partir do conceito de imitação de Gabriel 

Tarde (2000). Para o referido autor, trata-se de um laço social que liga os homens 

por meio de um dogma religioso que se implanta no espírito de cada associado por 

pressão do ambiente. 

Algumas indagações norteiam o presente estudo. Assim sendo, questiona-se 

sobre o que a corrente religiosa virtual quer transmitir? Será que a imagem legitima 

a mensagem linguística ou seria o contrário? Qual a importância da mensagem 

textual na corrente virtual? Em que contexto as correntes se desenvolvem? É a 

imagem que motiva o indivíduo a aceitar ou rejeitar as correntes? Diante disso, 

surgiu o seguinte questionamento: como estudar as imagens e mensagens das 

correntes religiosas virtuais?  

Primeiramente, foi necessário selecionar a denominação religiosa, no caso a 

católica, para, em seguida, escolher quais correntes analisar. Foram selecionadas 

duas correntes: a da Virgem Maria e a de Santo Expedito. O critério de seleção foi o 

fato de a primeira corrente ter uma trajetória, digamos, mais oficial dentro da Igreja 

Católica, enquanto a segunda, se fortaleceu, mesmo tendo um caráter extraoficial. 

Por outro lado, a beleza das imagens aliada à mensagem linguística de cada uma, 

também favoreceu a escolha. Optamos por imagens fixas por uma questão de 

comodidade e até mesmo de modelo. As correntes supracitadas foram escolhidas 

na caixa de correspondência eletrônica pessoal, já que as recebi mais de uma vez. 

A história da Virgem Maria bem como a de Santo Expedito foram encontradas 

em sites especializados. Mostrando a dimensão da utilidade da rede mundial de 

computadores como um recurso moderno e eficaz. 

Esta pesquisa é considerada bibliográfica, pois seu suporte é, 

primordialmente, teórico, com a intenção de abordar o contexto sociológico em que 

se desenvolvem as correntes e, posteriormente, para analisar suas imagens. No 

tocante a abordagem da imagem, prevaleceu a interpretação semiótica por 

considerarmos que a fragmentação da representação imagética poderia permitir a 

melhor compreensão da corrente. 
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A abordagem analítica que escolhemos pauta-se em tratar a imagem, 

majoritariamente, sob o ponto de vista da significação, de modo a não ignorar, mas 

sem se ancorar em aspectos como a emoção ou o prazer estético, por exemplo. 

Estudar as correntes religiosas virtuais, sob o seu aspecto analítico, é 

considerar o seu modo de produção de sentido. Em outras palavras, seria a forma 

como elas desencadeiam significados, ou seja, interpretações. De fato, como ensina 

Martine Joly (1994), um signo é um signo, apenas quando expõe ideias e provoca no 

espírito daquele ou daqueles que o recebe, uma atitude interpretativa por menor que 

ela seja. 

Nesta conjuntura, é possível garantir que tudo pode ser signo, inclusive as 

correntes virtuais, uma vez que a partir do momento em que somos seres 

socializados aprendemos a interpretar o mundo que nos rodeia, seja ele cultural ou 

natural, arremata Joly (1994). 

Pretendemos interpretar e analisar a mensagem religiosa virtual, sem que 

para isso nos baseemos na recuperação de uma mensagem pré-existente na 

corrente. Assim, buscaremos compreender quais significações determinada 

mensagem, em determinadas circunstâncias, provocam aqui e agora. Por isso, para 

analisar uma mensagem visual, optamos por assumir o lado em que estamos que é 

o lado da recepção, do espectador. Ou seja, descobrir o que o autor da imagem 

pretendia transmitir não configura um dos esforços deste estudo. 

A interpretação da corrente da Virgem Maria apoia-se, primordialmente, em 

Martine Joly (1994). Com sua abordagem semiótica, nos ensina passo a passo a 

perceber as nuances da imagem da corrente. Esse procedimento proporcionará uma 

análise muito mais extensa, mas não menos profunda do que a interpretação da 

corrente de Santo Expedito. Ao analisar a corrente desse santo, destacou-se para 

fundamentação, basicamente, os estudos de Jacques Aumont (1993). O referido 

autor, com sua maneira peculiar, nos guiou no percurso da segunda acepção para 

descobrir o que nos faz olhar uma imagem partindo de seus elementos 

fundamentais, tais como o signo e o símbolo. 

Neste trabalho, entendemos a imagem do ponto de vista da linguagem, e 

como linguagem, ela comunica. Por esta razão, se diferencia do mundo real, ao 

mesmo tempo em que oferece, através de signos específicos, uma representação 

escolhida e orientada. Distinguir os principais instrumentos desta linguagem e 

relativizar a sua própria interpretação, de modo a sempre buscar compreender os 
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seus fundamentos, são algumas das muitas provas de liberdade intelectual que a 

análise imagética pode conduzir. 

A presente Dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, objetiva-

se articular a relação da religiosidade no Brasil, a partir da sua colonização, até a 

incorporação de novas assimilações de sentido na sociedade, passando a modificar 

aspectos da identidade do indivíduo que o fizeram considerar o ciberespaço um 

espaço de sociabilidade. Nesse contexto, serão observadas as novas configurações 

do sentido, que também fizeram com que a pós-modernidade, com sua rapidez e 

falta de raízes, assimilasse a multiplicidade social. A partir disso, pretendemos 

mostrar como se dá a subjetividade do sujeito pós-moderno perante sua interação 

com as máquinas, admitindo as imagens que essa interação pode gerar. O intuito 

desse capítulo é mostrar o contexto no qual as correntes se desenvolvem. Para 

tratar das devoções do catolicismo popular, pesquisaremos nos estudos de 

Hoonaert (1978); Azzi (1987); Menezes (2005); Luckman e Berger (2004). Ao 

investigar sobre religião e pós-modernidade estudamos Martelli (1995) e Bauman 

(1998). Em relação ao virtual, nos apoiamos em Lemos e Lévy (2010) e em 

Machado (2007). Sobre as novas imagens digitais, nos fundamentamos em Quèu 

(1993) e Couchot (1993). 

O segundo capítulo, consiste na análise do objeto de estudo a partir de suas 

imagens. Desvendar os elementos que compõem a imagem, a partir de sua 

fragmentação. A desconstrução da imagem serve para destacar suas características 

mais essenciais. Para esse estudo, antes fizemos um resgate da imagem religiosa a 

partir das fotografias dos ex-votos brasileiros. Nesse sentido, usamos, 

principalmente, Martins (2009) e Manguel (2001). Enquanto para a análise das 

correntes, nos orientamos a partir de Joly (1994) e Aumont (1993), respectivamente. 

Outros autores da semiótica também serão convidados à discussão, tais como 

Peirce (1983 e 1999) e Santaella (1994, 1995 e 2007), por exemplo. 

O terceiro e último capítulo, visa mostrar, de maneira intencionalmente 

suscinta, a lógica da imitação em meio ao fenômeno midiático, que preza, cada vez 

mais, pela rapidez e pelo espetáculo, ou seja, o palco onde as correntes se 

reproduzem. Consiste, de certa forma, em um convite para a reflexão do leitor 

acerca do (s) princípio (s) que rege (m) a (s) corrente (s). Para abordar a rapidez das 

mídias, tomamos como foco os estudos de Gitlin (2003); no que se refere ao 

espetáculo, os estudos de Debord (1997); e Baudrillard (1996 e 2007); Sobre 
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imitação, certamente, focaremos as leituras naquele que se dedicou tanto a este 

tema: Gabriel De Tarde (2000). 

 

 

2 RELIGIÃO E INTERNET: unidos pela fé 

 

No primeiro momento do presente estudo, partimos da ideia de que a religião 

católica, em suas diversas modalidades, mesmo já tendo sido uma prática 

considerada obrigatória para o povo brasileiro logo após a colonização do nosso 

território, se reinventou a partir de manifestações populares que surgiram no 

decorrer do pluralismo social e de novas formas de identidade. Estes fenômenos 

levam a criação do indivíduo pós-moderno que convive com os avançados 

mecanismos para se comunicar e interagir com rapidez. Nesse processo, deslocam-

se, cada vez mais, para o ciberespaço, porém sem perder seu elo com o antigo, com 

a religiosidade.  É nesse contexto, onde se desenvolvem as correntes religiosas 

virtuais. 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO A RELIGIOSIDADE BRASILEIRA 

 

Partindo da premissa apontada por Hoonaert (1978), de que a religião católica 

assumiu, nos primeiros séculos de sua formação histórica, um caráter obrigatório, 

uma vez que era praticamente impossível viver de maneira socialmente integrada no 

Brasil sem seguir ou pelo menos respeitar a religião católica. Para explicar o papel 

do catolicismo em nosso país é necessário lembrar que a inquisição portuguesa 

sempre teve um papel fundamental sobre a evolução desta religião. No Brasil, essa 

ocorrência foi herdada dos nossos colonizadores, contudo, de uma maneira indireta. 

Sobre esse assunto, Saraiva apud Hoonaert, diz que: 

 

Por mais de dois séculos, durante todo o período do pacto colonial, a 
inquisição portuguesa exerceu um poder praticamente controlado por 
ninguém, ou seja, foi um verdadeiro terceiro poder repressivo ao lado dos 
dois poderes tradicionais da sociedade portuguesa daquele tempo: o poder 
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espiritual do papa, dos bispos, dos sacerdotes e o poder temporal do rei, 
dos funcionários e militares (SARAIVA apud HOONAERT, 1978 p.14). 

 

 

 Na visão do autor citado, a inquisição contribuiu para formar (ou deformar), a 

mentalidade católica do povo brasileiro, gerando a impressão de que todos são 

católicos da mesma forma, cumprindo as mesmas normas e enfrentando os mesmos 

inimigos. Por todo esse conjunto, podemos inferir que existem, até hoje, afirmações 

assim: “o catolicismo é o ‘cimento’ que une a nação, o laço que prende a todos, o 

local de reunião e confraternização entre as raças mais diversas que compõem a 

nacionalidade” (HOONAERT, 1978, p.14). 

Mesmo sabendo que a participação da inquisição foi marcante para a 

formação da religiosidade brasileira, é relevante destacar que africanos e 

ameríndios, reduzidos a escravidão, tiveram que apresentar-se como católicos para 

serem aceitos na sociedade e garantirem sua sobrevivência.  

Hoonaert ao citar Saraiva (1978), informa que no decorrer dos séculos XVI, 

XVII e XVIII, o Santo Ofício passou, após denúncias de anti-catolicismo, por parte de 

uma parcela da população brasileira, a enviar regularmente “deputados” que por 

meio de “visitas” buscavam avaliar a situação religiosa dos “cristãos-novos”. No 

entanto, os enviados começaram a cobiçar as riquezas do Brasil, e como 

consequência disso, houve deportação de numerosos brasileiros cristãos-novos, 

ricos, para a inquisição em Lisboa, seguido pelo confisco de seus bens no Brasil.  

Vivenciando essa atmosfera de medo acarretada pelas denúncias, visitações, 

deportações, repressões e confiscos, os brasileiros reagiram, criando um catolicismo 

ostensivo, perceptível aos olhos de todos. Passaram a praticar seus preceitos, 

principalmente, em lugares públicos, bem pronunciados e cheios de inovações 

ortodoxas a Deus, Nossa Senhora e aos demais santos. Logo, todos tinham que ser 

claramente católicos, digamos assim, para garantir sua posição na sociedade, 

evitando a suspeita de heresia. 

No Brasil colonial, assim como em todos os domínios ibéricos, houve uma 

verdadeira “tirania sobre as almas”, através da religião católica. Essa repressão 

religiosa encobria a exploração econômica praticada por Portugal. Tal afirmação se 

justifica por meio da compreensão de que a inquisição era uma expressão do 

colonialismo, porque estava na condição de aliada do rei e da Igreja estabelecida, e 
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se opunha àqueles que deixavam de gerar renda para a coroa portuguesa, ou seja, 

os que negociavam de modo livre e independente (HOONAERT, 1978). 

As forças vivas da Igreja não reagiram contra a deturpação da religião a 

serviço de grupos de interesse, “provavelmente porque o Brasil colonial era 

praticamente uma civilização sem livros” (HOONAERT, 1978, p.18). A partir desta 

prerrogativa, podemos pensar que não pode haver reflexão propriamente cristã sem 

espírito crítico, já com a circulação de livros esse objetivo é mais facilmente formado 

e prorrogado. Uma vez que “um cristianismo sem livros se torna em pouco tempo 

uma religião sem fundamentação bíblica, divorciada da teologia, uma prática de 

devoções e cerimônias sem ligação com a vida” (HOONAERT, 1978, p.20). 

É importante estabelecermos uma distinção entre cristianismo e catolicismo. 

Neste sentido, Hoonaert (1978), nos diz que, realmente, o cristianismo existiu e pode 

existir fora do catolicismo. O cristianismo é, sobretudo, um sentimento: o catolicismo 

é, sobretudo, uma instituição. Um vive da fé e da inspiração, o outro, do dogma e da 

disciplina. Torna-se salutar abordar a temática do sincretismo que aqui assume a 

noção da coexistência de elementos estranhos entre si, dentro de uma religião. Ele 

denota uma exigência e uma consequência da missão. Já que o impulso missionário 

ao enviar apóstolos a judeus e pagãos os obrigou a enfrentar as mais diferentes 

culturas e a viver a mensagem nas distintas situações. Não se deve aceitar que 

existe uma oposição entre o cristianismo puro e “autêntico”, de um lado; e de outro, 

está o paganismo oposto e irreconciliável. De fato, a realidade é bem mais 

complexa, pois existem diversas situações humanas, diversas culturas. Nesse caso, 

a autenticidade do cristianismo incide, justamente, no nível destas situações e 

vivências, não no nível dos símbolos.  

Há quem enxergue o catolicismo somente como instituição, porém sabemos 

que ele não é apenas isso. Ele é, também, expressão de vida e de sentimentos. 

Dentro da mesma instituição pode haver diversas maneiras de encarar a vida, os 

problemas sociais e morais, e pode haver antagonismo entre os modos distintos de 

viver o catolicismo (Hoonaert, 1978). 

Não é recente a ideia de que o sincretismo é um reflexo da decadência 

religiosa ou pelo menos de sua marginalização. Na ótica de Hoonaert (1978), o 

sincretismo típico do catolicismo latino-americano, parece aos teólogos uma 

consequência da assimilação imperfeita da fé cristã em sua essência. Existem 

resquícios de superstição ameríndia, animismo africano, paganismo.  
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Os católicos tradicionais, que possuem a religião católica como um patrimônio 

familiar perpetuado através da simples convivência, têm uma essência simples e  

apresenta pouca relação com o cristianismo. Essa visão aparece resumida em 

alguns princípios de bom senso e de boa convivência, tais como: ser católico é ter 

bom coração; a religião é o freio da sociedade; a religião ensina a não prejudicar 

ninguém, a viver e deixar viver. Esses católicos não estão interessados em perceber 

os sincretismos entre sua religião e a sua posição social. São fideístas e têm 

consciência disso. Justamente, por esse motivo, não se preocupam em 

problematizar ou analisar as críticas advindas das ciências humanas acerca de 

certas patologias na religião a que aderiram. O fato é que o católico fideísta percebe 

que essas críticas podem acarretar tensões e dificuldades em seu modo de viver, 

considerando que, de acordo com Hoonaert (1978, p.25), “sua religião é na verdade 

uma fuga, uma simplificação da mensagem cristã no intuito de assegurar-lhe 

tranquilidade e boa consciência”.  

Enquanto isso, o homem do povo, em sua honestidade, admite a existência e 

percebe, sem dificuldade, o sincretismo, uma vez que compreende os diversos 

sentidos das cerimônias religiosas, seja uma missa de sétimo dia ou de uma 

formatura. O povo nota com muita sagacidade como a religião é a expressão da vida 

em toda a sua complexidade, ao passo em que compreende, também, que os 

elementos mais variados co-habitam dentro de qualquer instituição religiosa. Esta 

ideia está sintetizada na seguinte frase: “Todas as religiões são boas, contudo que 

se faça bom uso delas”, esta foi uma das afirmações feitas pelo povo em uma 

pesquisa sobre distinção entre “lei” e “religião” (REB apud HOONAERT, 1978, p.25). 

A percepção do sincretismo é benéfica, pois ela significa o primeiro sinal da 

redescoberta do verdadeiro cristianismo sobre certas formas adulteradas pela 

história. Essa percepção parece necessária para quem quiser passar de uma 

religião tradicional a uma mais pessoal e interiorizada. Porém, os sincretismos são 

inevitáveis, pois possibilitam o diálogo com os contemporâneos que têm uma 

determinada percepção relativa da realidade que não pode ser desconhecida, nem 

desprezada por quem pretende levar uma mensagem por parte de Deus 

(HOONAERT, 1978, p.28-29). 

Vale salientar que existem duas atitudes possíveis diante da formação do 

missionário, são elas: a apologética, para firmar e defender a fé, demonstrando a 
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sua peculiaridade; e a aberta para os sincretismos culturais, e por este motivo, ajuda 

a levar a fé aos homens.  

Para Comblin apud Hoonaert: 

As formas populares do catolicismo merecem tanto respeito quanto as 
oficiais. A assimilação do cristianismo ocorre por meio do contato renovado 
com o evangelho que cada um estabelece dentro de suas próprias 
estruturas. Logo, não se deve pensar em destruir o catolicismo popular, e 
sim deixar que os próprios cristãos populares o melhorem dentro de seu 
próprio dinamismo. (COMBLIN apud HOONAERT, 1978, p.29) 

 

Outro autor importante que aborda a cristandade é Riolando Azzi (1987), o 

qual através de um resgate da história de nosso país, nos fala do aspecto, tanto 

mitológico, quanto ideológico de nossa religiosidade. Ressalta que a sobrevivência 

de elementos peculiares à cristandade é ainda bastante significativa. Sobre o 

assunto ele diz: ”A maior parte da população brasileira faz ainda questão de batizar 

os seus filhos nos templos, bem como receber aí a bênção nupcial para seus 

casamentos. Nem faltam as celebrações de missas de sétimo dia em favor dos 

mortos”. (RIOLANDO AZZI,1987, p. 141). 

Tais ritos tornam a fé explícita e, provavelmente, o que fortalece essas 

práticas é a compreensão de que pertencem a uma identidade cultural brasileira. 

Continua viva, na mentalidade popular, a noção de uma predestinação divina e 

celestial, capaz de sobrepor às realizações humanas. Isso se justifica na seguinte 

afirmação de Azzi.  

 

As pessoas continuam esperando êxito em suas atividades “se Deus 
quiser”, reconhecendo ao mesmo tempo que os bons resultados foram 
obtidos “graças a Deus”. É também da benevolência divina que são 
esperadas as prodigalidades da natureza: o “queira Deus” acompanha 
sempre os prognósticos, tanto de sol quanto de chuva. Nem falta a 
resignação à vontade divina nos infortúnios físicos e morais, pois “Deus 
escreve certo por linhas tortas (RIOLANDO AZZI,1987, p. 141). 

    

 

 A leitura desta passagem reforça a ideia de que a mentalidade do favor não 

é recente e continua forte até os dias atuais, isso porque é do céu que se esperam 

graças e favores. 

 O santo é um dos elementos fundamentais do catolicismo popular. É objeto 

de devoção pessoal seja no pequeno núcleo familiar, nos pequenos povoados, ou 

nas grandes massas por meio de santuários. É como se a vida de cada pessoa 
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tivesse seu centro e seu referencial nessa devoção. O fiel relaciona-se o tempo todo 

e a vida toda com o santo, sendo, portanto, uma relação muito particular; conversa 

com ele, pede-lhe proteção, agradece pelo bem recebido. Pode, até, ficar zangado e 

virar a imagem de costas quando não for atendido. O santo está na imagem, mas 

não se confunde ou se identifica com ela. Mesmo assim, a imagem está carregada 

de poder sagrado. Se, efetivamente, o santo está presente na vida diária do fiel, ele 

inspira, também, os acontecimentos grupais das pessoas que nele creem. 

 

2.2  OS “SANTINHOS” E AS CORRENTES RELIGIOSAS VIRTUAIS 

 

Determinadas práticas do catolicismo popular se mantiveram vigentes durante 

o desenvolvimento da sociedade, através de técnicas consideradas pagãs, como a 

distribuição de “santinhos” que a Igreja católica costumava marginalizar.  

 A maneira tradicional de adoração das imagens de santos existe até hoje, 

porém já passou por uma etapa em que a fé era demonstrada através da difusão 

dos “santinhos”. A antropóloga Renata de Castro Menezes (2005) relata em seu 

texto sobre a Bênção de Santo Antônio num convento carioca, a surpresa que teve 

quando uma senhora, que estava ao seu lado, sussurrou indagando se ela gostaria 

de participar de uma novena a Santo Antônio. Menezes (2005) descreve esse 

momento e também sua inserção no mundo das correntes religiosas no trecho 

abaixo: 

 
Sentada um dia na igreja, esperando a missa começar, recebo um 
oferecimento sussurrado por minha vizinha de banco: uma novena para 
Santo Antônio. Aceito e em seguida ela me passa sutilmente um papel 
dobrado, dizendo que eu cumprisse cuidadosamente o que estava escrito e 
esperasse os resultados, porque ‘Santo Antônio faz coisas ma-ra-vi-lho-sas’ 
(ênfases dela). (MENEZES, 2005, p. 31). 

  

 

O que desperta a atenção da autora é a maneira um tanto quanto clandestina 

que essa prática se dá. Na igreja, ou nas novenas, não se sabe quem iniciou a 

corrente religiosa tradicional, nem quantas pessoas irão rezar pela prece de 

terceiros. O importante é que o convite ocorre no espaço físico da igreja onde se é 

convidado a participar das novenas e, consequentemente, das correntes, a exemplo 

do que aconteceu com a antropóloga.  
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O interessante é que essas são práticas discretas e individuais, chamadas 

também de “pequenas práticas”, que acontecem perante uma manifestação coletiva, 

pública e sincronizada. Assim, são importantes porque expressam determinada 

autonomia e criatividade dos devotos, sendo, portanto, maneiras de individualizar a 

relação dos devotos com os santos. 

Vejamos o que ainda diz Menezes: 

 

A negociação com outros domínios da vida pessoal é facilitada pelo fato de 
que o devoto frequentador assíduo torna-se um mediador por excelência de 
pedidos de familiares, amigos e vizinhos, um “especialista no sagrado”, que 
para isso deve ser liberado de algumas de suas funções. As boas relações 
que tem com o santo, se são “individualizadas”, como a literatura dos cultos 
aos santos ressalta, podem, entretanto, ser canalizadas em prol de outrem, 
justificando assim a prática corrente de “pedir por” alguém que não esteja lá 
(MENEZES, 2005, p.33). 

 
 
 
Essa passagem do texto, constata que existe, de fato, essa prática de “pedir 

por alguém”. Trata-se de uma atividade, se efetua através das bênçãos, onde 

pessoas que frequentam a igreja com assiduidade, tornam-se intermediárias, entre 

os que necessitam de uma prece e o santo, veículo para se alcançar a prece. Sendo 

assim, os mensageiros, por assim dizer, trazem fotos de parentes ou pessoas 

queridas para serem abençoadas, ou ainda santinhos e medalhas para serem 

bentos e doados. Essas mensagens possuem, certamente, um caráter 

espiritualizante.  

 As mensagens religiosas surgidas há muito tempo como uma manifestação 

do catolicismo popular, possuem uma relação devocional contratual de caráter 

pessoal, uma vez que ocorre, praticamente, um acordo entre o devoto e o santo, 

baseado na fé. Essas mensagens, quando difundidas, garantem amplitude à prece 

de uma pessoa, a qual alia seu pedido à de outra e forma uma corrente de oração. 

Os fiéis que iniciavam bem como os que participavam das correntes tinham como 

característica a forte religiosidade que possuíam. Além, certamente, de buscarem 

algum objetivo maior do que sua fé sozinha poderia alcançar, como um problema de 

saúde ou uma dívida, por exemplo. Porém, sempre associando seu pedido ao santo 

mais apropriado, o qual daria mais certeza para a concretude da prece. 

 A circulação dos “santinhos”, como são chamados os pedaços de papel que 

trazem a imagem de um santo, juntamente com um pequeno texto religioso, é feita 
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em locais variados e podem ser distribuídas desde a fila de um banco até 

supermercados, ou mesmo em locais mais comuns como em novenas e círculos de 

oração. Não é preciso conhecer a pessoa para quem se entrega um “santinho,” 

apenas é necessário que ele aceite de boa vontade e concorde em contribuir para a 

propagação da oração.  

 De acordo com Menezes (2005), quem realiza essa prática são mulheres 

adultas e/ou jovens que frequentam com mais assiduidade a Igreja. No círculo 

religioso, quem repassa os “santinhos”, certamente busca que sua prece seja 

atendida e em troca, o pedacinho de papel se perpetua por caminhos mais distantes, 

como meio para que o próprio santo atenda ao pedido. 

 O contexto que constituiu a sociedade brasileira do ponto de vista histórico-

religioso assegurou que ela pudesse, ao longo do tempo, e depois de muita 

repressão, expressar sua religiosidade de diversas maneiras. E as mensagens 

religiosas, representadas pelos “santinhos”, demonstram, apenas, um de seus 

aspectos sincréticos. A figura de santos ou mesmo de Jesus, em grande parte das 

mensagens, é simbólica. Está relacionada a uma vontade de compreender e ajudar 

a si mesmo em um mundo onde não existem mais questões ou dúvidas a respeito 

da fé, do ponto de vista individual. Ou seja, o devoto tem a certeza de que um ser 

superior irá conceder uma graça ao pedido. Ele considera que tem um vínculo direto 

com Deus. E quando esse pedido é reforçado por várias pessoas, amigas ou não, 

tem-se a impressão de que tudo será resolvido com mais rapidez. 

Para compreender essa pesquisa é válido diferenciar as mensagens 

(conteúdo dos “santinhos”), das correntes religiosas (versão moderna e virtual que 

engloba a mensagem), assunto foco do presente estudo. A primeira refere-se ao 

conteúdo que se quer transmitir ao texto e a imagem presente no papel. Elas 

possuem um caráter de autoajuda, de solidariedade, e têm um aspecto mais 

espiritualizante. Já as correntes religiosas virtuais, que constituem um tipo de 

mensagem, possuem imagens carregadas de apelo emocional com o intuito de 

capturar a atenção do leitor e convencer o receptor a repassar a corrente. Sobre 

esse assunto, evidenciam logo no início do texto que, ao se recusar a enviar por e-

mail, para outros, terá um futuro de azar e amargura. E, geralmente, essa tática 

funciona, pois perpassa pela crença de cada um e também pelos valores religiosos 

impregnados ao longo de séculos no imaginário popular. Não interromper o fluxo é 

fundamental para caracterizar uma corrente religiosa virtual repassada através do 
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correio eletrônico. Para isso, usa, geralmente, palavras persuasivas e até 

ameaçadoras. Esse fluxo contínuo, faz com que aumente a pluralidade religiosa na 

pós-modernidade.  

 

2.3 A RELIGIOSIDADE DIANTE DA MODERNIDADE E DA PÓS-MODERNIDADE: a 

pluralidade e os desafios da crise de sentido 

  

 Nas diferentes dimensões de sentido é que se constrói a significância 

complexa do agir social e das relações sociais. A identidade pessoal do indivíduo se 

forma exatamente nas sucessões do agir social que acontecem no decorrer da vida 

cotidiana. A tolerância faz com que os indivíduos e as sociedades vivam juntos, 

porém possuam valores diferentes. Este fato caracteriza o pluralismo moderno que 

espalhou crises subjetivas e intersubjetivas de sentido. De qualquer modo, Durkheim 

(apud LUCKMANN e BERGER, 2004, p.45), considerava que nenhuma sociedade 

sobreviveria sem uma moral generalizada.  

O referido autor chamava essa moral-simbólica, generalizada, de religião. 

Certamente, a religião não é tomada neste trabalho no sentido amplo de Durkheim, 

ou seja, como ordem abrangente de sentido e mundo, e sim no sentido mais estrito 

e convencional, isto é, religião como fé em Deus, fé em um mundo sobrenatural, fé 

na redenção e no além. Mas, se tomássemos a citação do referido autor como eixo 

lógico, poderíamos atribuir como causa principal do despedaçamento da ordem 

universal de sentido, o recuo da religião. De qualquer modo, é possível analisar a 

tese básica dessa concepção já estabelecida na sociologia da religião como teoria 

da secularização. A modernidade visualiza a teoria da secularização, causando um 

enorme efeito na influência das instituições religiosas sobre a sociedade, assim 

como uma perda de credibilidade da interpretação religiosa na consciência das 

pessoas. Desse modo, nasce o “ser humano moderno”. Este, acredita que a religião 

não é mais necessária em sua vida privada, muito menos em sua existência em 

sociedade.  

  Diante disso, falamos de um processo gradativo que desde o século XVIII, 

como apontam evidências históricas, pelo menos na Europa Ocidental, a influência 

social das Igrejas diminuiu e que, por exemplo, todo o sistema educacional se 

libertou das amarras religiosas do passado. Ademais, o conceito de “ser humano 
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moderno,” ainda está ligado à realidade. Uma demonstração disso é o número cada 

vez mais crescente de pessoas que conseguem levar a vida sem convicções ou 

práticas religiosas. Esse tipo de comportamento não deve ser encarado como 

novidade absoluta, pois “provavelmente sempre existiram pessoas que foram felizes 

neste mundo sem se importar com Igrejas – antes e depois que elas surgiram” 

(LUCKMANN e BERGER, 2004, p.48).  

 No entanto, é importante ter em mente que a “desigrejização” não deve ser 

confundida com perda de religiosidade. Por outro lado, temos o sucesso do 

protestantismo evangélico, com destaque para o pentecostalismo, principalmente 

em países da América Latina. Esse fato, demonstra que muitas vezes, “são 

exatamente as camadas mais envolvidas pela modernização que mais se inflamam 

pelo entusiasmo religioso” (LUCKMANN e BERGER, 2004, p.48). 

 Berger e Luckmann (2004), alertam que talvez o fator mais relevante no 

surgimento de crises de sentido na sociedade e na vida do indivíduo não seja o 

pretenso secularismo moderno, e sim o moderno pluralismo. E dizem também que a 

modernidade significa um aumento quantitativo e qualitativo da pluralização. 

Possíveis explicações para este fato, encontram-se na citação a seguir:  

 

São conhecidas as causas estruturais desse fato: crescimento populacional 
e migração e, com isso, um aumento de cidades – pluralização no sentido 
físico e demográfico; economia de mercado e industrialização que misturam 
pessoas dos mais diferentes tipos e que as forçam a chegar a um 
entendimento mais ou menos pacífico; estado de direito e democracia que 
garantem institucionalmente este entendimento; os meios de comunicação 
de massa que exibem constantemente, e com insistência, uma pluralidade 
de modos de pensar e viver: tanto por material impresso que, com base na 
alfabetização massificada, foi difundido entre a população inteira através da 
obrigatoriedade escolar, quanto pelos meios eletrônicos mais modernos. 
(LUCKMANN e BERGER, 2004, p.49) 

 

 

  Os processos modernos de pluralização diferenciam-se de seus anteriores 

não só por sua enorme abrangência, como também por sua velocidade; ou seja, 

enquanto englobam cada vez mais sociedades novas não continuam no estado 

alcançado nas sociedades já modernizadas em alto grau, mas tornam-se mais 

rápidos. 
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Em todas as sociedades há certas mudanças prototípicas na existência do 
indivíduo que podem provocar crises de sentido, se não forem reconhecidas 
socialmente. Nas sociedades arcaicas e tradicionais havia ritos de 
passagem que davam sentido a essas mudanças. Podia-se enfrentar mais 
serenamente a puberdade, a iniciação sexual, a entrada na vida 
profissional, a velhice e a morte, porque havia modelos de comportamento 
para lidar com esses cortes biográficos. O apoio social do sentido impedia 
que as mudanças constituíssem choques profundos ou, até mesmo, 
ameaça existencial para a pessoa. O enfraquecimento ou a ausência total 
desses ritos de passagem nas sociedades modernas podem ser 
considerados sintoma – e também concausa – de uma crise de sentido que 
vai aumentando aos poucos. Em parte deve-se este desenvolvimento 
também aos processos modernos de pluralização. (LUCKMANN e 
BERGER, 2004, p.66) 

  

  

 No que se refere às instituições consideradas primárias, a religião ocupa 

uma posição central em todas as sociedades pré-modernas. Esta centralidade foi 

marcante para o conceito de “religião” de Durkheim. A religião era um elemento 

simbólico que alcançava toda a sociedade, juntando todas as representações 

coletivas numa cosmovisão coerente e fornecendo no mesmo processo o 

fundamento de uma moral para toda a sociedade (consciência coletiva). As 

instituições religiosas já não tomam o lugar no qual estavam anteriormente, uma vez 

que não são mais as únicas portadoras das ordens supra ordenadas de sentido e de 

valores.  

 De acordo com Luckmann e Berger (2004), apesar de perder a parte central 

na sociedade – e talvez mesmo por causa dessa perda –, a Igreja pode 

desempenhar, em alguns casos, uma função muito positiva como instituição 

intermediária; positiva tanto para o indivíduo, quanto para a sociedade. Esse sempre 

foi o papel social de destaque da religião. Porém, como instituição intermediária, 

indo no sentido oposto das antigas personificações institucionais, a Igreja cumpre 

hoje esta função de maneira mais tranquila, ou seja, sem compulsão. Esta é uma 

diferença relevante. 

 Em todas as sociedades ocidentais da atualidade é possível encontrar as 

condições estruturais para a proliferação de crises subjetivas e intersubjetivas de 

sentido. A característica mais importante delas é o pluralismo moderno, que tende a 

desestabilizar as auto evidências das ordens de sentido e de valor que norteiam as 

ações e sustentam a identidade.  

 As instituições intermediárias funcionam como geradoras e sustentadoras de 

sentido na conduta da vida dos indivíduos. Elas garantem orientação às pessoas 
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mesmo quando a sociedade toda atua somente como uma instância reguladora dos 

diferentes sistemas de valores. As sociedades, através das instituições especiais de 

produção de sentido, controlam a recepção dos elementos de sentido pelos 

estoques sociais de conhecimento. Assim sendo, organizam a transmissão das 

reservas históricas de sentido para os membros da sociedade, ajustando-as às 

novas necessidades. 

Para Eliade (apud MARTELLI, 1995), a experiência do sagrado é 

característica do homem enquanto tal. É, portanto, um elemento que está inserido 

na estrutura da consciência, e não um estágio na história dessa consciência.  Por 

isso, compreende o homem como “homo religiosus” para o qual o sagrado 

constitui o centro do mundo e, contemporaneamente, a fonte da realidade 

absoluta. Tempo e espaço são sacralizados, mas, não são homogêneos, uma vez 

que o fluxo do tempo e a uniformidade do espaço são quebrados pelas 

hierofanias, e esses eventos passam a formar os centros de reorganização do 

tempo (instituição das festas religiosas, nascimento do calendário), e do espaço 

(instituição dos santuários). Desse modo, vemos que para Eliade, a experiência 

religiosa é uma possibilidade permanente da vida cotidiana. O simbolismo 

religioso permite a reatualização da experiência religiosa no hoje: toda hierofania 

ou manifestação do sagrado é mediada pelo símbolo. 

 

O moderno e o pós-moderno coexistem na cultura contemporânea. 
Deve-se evitar a ideia de antes e depois quando remetemos a estes 
conceitos. Traços de ambas coexistem também nos esquemas de 
referência do povo, o que desestrutura as linhas de diferenciação 
perpetuadas através das gerações (ARDIGÒ apud MARTELLI, 1995, p. 
425) 

 

 Em seu livro A Religião na sociedade pós-moderna Martelli (1995), 

menciona Vattimo que diz que a situação da fragmentação do saber implica uma 

concepção “fraca” da razão, que é a característica da cultura pós-moderna. Isso 

porque, após os processos macrossociais em vigor na nossa sociedade o progresso 

tornou-se uma espécie de fatalidade, rotinizou-se, pois é condição necessária para 

um crescimento que se autoalimenta, sem referir a algum projeto da sociedade. Com 

isso, o progresso tornou-se algo óbvio.  
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 A sociedade pós-moderna possui a característica da deslocalização e da 

desrealização da experiência. Aspectos esses, favorecidos pelos grandes avanços 

ocorridos nos meios de comunicação em massa.  

 A informação “em tempo real” trouxe profundas mudanças na estrutura de 

decisão e na capacidade organizadora da sociedade. Permitindo modificações na 

representação social mundial, através de novas possibilidades de ação e reflexão, 

tal fato favorece a formação de um sentido de deslocalização. Esse fato se 

intensifica pelo uso da internet que visa tornar objeto e sujeito da comunicação todos 

os grupos étnicos e minorias. Podemos encontrar uma explicação para isso nas 

palavras de Vattimo (apud MARTELLI, 1995, p.428), ao dizer que, “o ocidente vive 

uma situação explosiva, uma pluralização que é irresistível, e que torna impossível 

conceber o mundo e a história sob pontos de vista unitários”. 

 Na visão de Vattimo (p.428), a pós-modernidade se evidencia como o 

resultado do cruzamento, da “contaminação” das múltiplas imagens, interpretações, 

reconstruções que, em concorrência entre si, ou pelo menos, sem nenhuma 

coordenação central, são distribuídas pela mídia. Essa interpretação só é possível 

porque na sociedade pós-moderna, imagens e símbolos substituíram-se, ou 

vincularam-se mais fortemente ao real. E sua profusão é tão intensa que já a 

naturalizamos e a incorporamos ao nosso cotidiano.  

 Ao contrário da modernidade e da tradição ocidental que diferenciava a 

imagem da realidade. A sociedade pós-moderna transformou as imagens em 

simulacros, uma vez que produzem efeitos sociais, apenas pelo fato de existirem, e 

não por remeterem a uma sociedade que os transcenda. O simulacro pode ser tido 

como um símbolo do pós-moderno e “como uma efetividade social sem original” 

(PERNIOLA apud MARTELLI, 1995, p.435). Isso ocorre, justamente, porque mostra 

potencialidades e limites na comunicação, campo este que possui regras e uma 

lógica própria de efetivação, contudo este fato não a impede de produzir 

determinados efeitos sociais. 

 Vattimo (1995) insiste no caráter peculiar e inédito da relação entre pós-

modernidade e religião. Ele defende a ideia de que a religião persiste na pós-

modernidade. No entanto, Martelli defende que a dessecularização gera uma 

redescoberta seletiva e interpretativa da religião institucional, ao passo em que sua 
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anti-modernidade manteve uma concepção do homem, interpretando que ele está, 

além da modernidade. 

 Martelli (1995), traz para este panorama Hervieu-Légier que vislumbra na 

pós-modernidade a expansão de uma religião de comunidades emocionais que 

apresenta traços do emocionalismo comunitário defendido por Max Weber. Todavia, 

na ótica de Hervieu-Légier, a situação da religião na sociedade pós-moderna é 

precária, pois a instituição sofre com o esvaziamento ideológico e com a estrutura 

instável dos grupos emocionais. Para esta última, há uma distinção entre os 

objetivos da estratégia da concentração católica e as capacidades de influência real 

em uma sociedade, a qual pode ser compensada, a longo prazo, pela mobilização 

emotiva. A referida autora, já dizia que a tendência do catolicismo se pauta em uma 

posterior consolidação de uma estrutura “em rede”, ou seja, uma estrutura formada 

por comunidades emocionais. Nessa realidade, os indivíduos satisfazem as próprias 

perguntas de sentido, expressividade, gratificação afetiva e reconhecimento por 

parte de uma comunidade. Em contrapartida, a ação social se coloca em um plano 

meramente voluntário e pré-político.   

 Martelli nos oferece os cenários da complexidade, sendo esta para ele, entre 

outras coisas, o crescimento de autonomias dentro da organização social, para 

pensar as relações entre a religião e a sociedade pós-moderna.   

 

2.3.1 Como é a religião pós-moderna 

 

A autonomia pessoal e a democracia são as únicas formas de ordenamento 

da vida e das ações na pós-modernidade. Aliás, tendo-se libertado de toda forma de 

controle e domínio, esse homem pós-moderno já não aceita qualquer tipo de 

heteronomia. Isto explica o porquê de sua revolta contra qualquer tipo de lei, 

especialmente religiosa, pois são reconhecidas como responsáveis pelo controle 

excessivo ocorrido no passado. No caso do Brasil, esse controle teve início sua 

colonização, a partir da fiscalização opressora da inquisição, conforme já foi 

citadoanteriormente. “A pós-modernidade liberou as subjetividades do 

enquadramento forçado em instituições totalitárias, com suas éticas rígidas, como 

são, geralmente, as religiões, as igrejas, os partidos ideologicamente totalitários e as 

filosofias globalizadoras” (BOFF, 2000, p.31). 
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 “A religião não é um amontoado de afirmações sobre Deus, a providência, o 

céu e o inferno”, é o que diz Leszek Kolakowsky citado por Bauman (1998, p. 76). 

No fragmento a seguir é possível visualizar o pensamento do último autor: “A 

religião, na verdade, é a consciência da insuficiência humana, é vivida na admissão 

da fraqueza [...]. A mensagem invariável do culto religioso é: ‘do finito ao infinito, a 

distância é sempre infinita [...] ’”.  

Diante disso, nos deparamos com dois caminhos inconciliáveis de aceitar o 

mundo e a nossa posição nele.  Nesse caso, nenhum desses caminhos pode ufanar-

se de ser mais “racional” do que o outro. Qualquer escolha impõe critérios de 

julgamento que, infalivelmente, a apóiam numa lógica circular: se não há nenhum 

Deus, só critérios empíricos devem guiar-nos o pensamento, e critérios empíricos 

não conduzem a Deus; se Deus existe, ele nos dá pistas sobre como perceber Sua 

mão no curso dos acontecimentos, e com a ajuda dessas pistas reconhecemos a 

razão divina do que quer que aconteça. Existem maneiras de pensar que se repetem 

e se tornam hábito. Esses hábitos passam incontestados e despercebidos de nossa 

consciência, desse modo, provavelmente, se estabelecem as práticas que 

aceitamos, inclusive, na esfera religiosa. Sobre esse assunto, Bauman diz que, “a 

religiosidade não é, afinal, nada mais do que a intuição dos limites até os quais os 

seres humanos, sendo humanos, podem agir e compreender” (1998, p. 208). 

 Nesse contexto, as Igrejas, seguindo o modelo de outros produtores de bens 

e serviços, provavelmente foram levadas a se preocupar, primeiramente, como seria 

o modo de produzir seus próprios consumidores. Uma vez que precisavam inovar, 

ampliar ou até aguçar necessidades, cujo seu serviço seria capaz de suprir, e, com 

isso, tornar seu trabalho, realmente, indispensável. 

O papel do pastor, por exemplo, de garantir a salvação dos fiéis e tementes à 

Deus, pode ser reconhecido, respeitado e dotado da capacidade de gerar poder. 

Segundo Bauman (1998, p. 210), a concepção difundida pela Igreja era essa: 

“Primeiro as pessoas têm de se preocupar com a salvação pessoal, desejar a 

recompensa póstuma e temer a punição póstuma, precisar do pastor – e precisar 

dele nesta vida, dotada agora de um valor acrescido do contínuo ensaio para a vida 

vindoura”. 

O martirizante terror que surge da insuficiência dos seres humanos perante 

seus problemas cotidianos, a incerteza de como será o amanhã, as dificuldades, 

desavenças, perdas que o indivíduo enfrenta no decorrer de sua história, deixa-o 
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fragilizado às mensagens religiosas. Em função dessas ocorrências, existe a ideia 

de insuficiência humana: para facilitar a entrada na religiosidade. 

As Igrejas tornaram a questão da salvação no cerne que comanda as 

atividades da vida; evitaram, ao máximo, aplacar as dúvidas e inseguranças a 

respeito do “definitivo” (“quem somos?”, “para onde vamos?”). Preferiram reforçar as 

inquietudes da alma e fortalecer a esperança da vida eterna oferecida (ofertada), por 

meio de Deus.  

Nessa perspectiva, John Carrol afirma: 

 

Sua ambição era erigir a ordem humana na terra, em que a liberdade e a 
felicidade prevalecessem, sem quaisquer apoios transcendentais ou 
sobrenaturais- uma ordem inteiramente humana. Colocar o homem no 
centro significava que ele devia tornar-se o ponto arquimediano em torno do 
qual tudo girasse. 
O axioma sobre o qual a rocha humanista devia ser moldada também foi 
expresso, por Pico della Mirandola, em 1486, como por qualquer um: “Nós 
podemos tornar-nos aquilo que queremos”. Assim os antepassados 
humanistas exprimiram seu axioma fundamental: o homem é todo-
poderoso, se sua vontade for bastante forte. Pode criar-se a si próprio. Pode 
escolher ser corajoso, ilustre, justo, rico, influente, ou não (JOHN 
CARROLL, apud BAUMAN, 1998, p. 213). 

 

 

A noção de autossuficiência humana se fundamentou em não prometer uma 

saída alternativa para a vida eterna. Tal fato destruiu os alicerces que possibilitavam 

o domínio da religião institucionalizada. O que houve foi uma mudança de foco que 

passou a se concentrar em tarefas que os seres humanos podem desempenhar e 

nas consequências que podem surgir, enquanto estão em processo de 

experimentação nesta vida. 

Os homens e as mulheres pós-modernos necessitam, intensamente, do 

alquimista, ou seja, de um ser superior e sábio que converta a incerteza em 

autossegurança. Certamente, a pós-modernidade é a era dos gurus responsáveis 

por “identificar problemas”, redefinir personalidade, conselheiros sentimentais, dos 

autores de livros de autoajuda. É a era do surto de aconselhamento. Nessa 

realidade, as pessoas estão inseguras para pensarem, sozinhas, sobre como 

direcionar a própria vida. O ser pós-moderno é um selecionador, ele faz isso com 

uma intenção. Buscam, diante disso, evitar o perigo de perder uma oportunidade – 

pelo simples fato de não vê-la claramente, ou não perseguí-la com garra, ou pela 

inexperiência para agarrá-la. É por isso que os seres humanos da pós-modernidade 
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precisam de aconselhamentos. Contudo, não é a incerteza de estilo pós-moderno 

que ocasiona a busca pela religião. Pelo contrário, na concepção de Bauman (1998), 

essa incerteza gera uma crescente procura de especialistas na identidade do 

indivíduo. Com essa visão, Buscan considera que, 

 
 [...] homens e mulheres assombrados pela incerteza de estilo pós-moderno 
não carecem de pregadores para lhes dizer da fraqueza do homem e da 
insuficiência dos recursos humanos. Eles precisam da reafirmação de que 
podem fazê-lo – e de um resumo de como fazê-lo (BAUMAN,1998, p.222). 
 

O homem pós-moderno vive a religião “à la carte,” de tipo “selfservice” 

(BENEDETTI, 2000, p.4), numa mistura de vários aspectos que mais interessam e 

satisfazem as exigências e necessidades momentâneas. Na busca do sentido da 

vida, cria-se o deus e a religião pessoal. As correntes religiosas virtuais exemplificam 

apenas um desses aspectos. 

 Viver cansado é uma característica do homem pós-moderno. Cansaço que 

vem da luta permanente contra os revezes, transtornos e frustrações da vida. 

Mistura de sentimentos desagradáveis como a ociosidade, a apatia, o abandono, a 

impressão de fazer tudo com excesso de esforço, caindo tudo numa certa 

negligência, preguiça, desalento, pessimismo, desânimo e o sentimento de 

impotência em relação à vida. Parece que está arrebentado por dentro. O motivo 

real disso está na falta do projeto de vida e do vazio interior. 

Sobre esse assunto, Weber se posiciona dizendo: 
 
 

O homem civilizado, ao contrário, colocado em meio ao caminhar de uma 
civilização que se enriquece continuamente de pensamentos, de 
experiências e de problemas, pode sentir-se ‘cansado’ da vida, mas não 
‘pleno’ dela. Com efeito, ele não pode jamais apossar-se senão de uma 
parte ínfima do que a vida do espírito incessantemente produz, ele não 
pode captar senão o provisório e nunca o definitivo. Por esse motivo, a 
morte é, a seus olhos, um acontecimeto que não tem sentido. E porque a 
morte não tem sentido, a vida do civilizado também não o tem, pois a 
‘progressividade’ despojada de significação faz da vida um acontecimento 
igualmente sem significação (WEBER, 1994, p. 31). 

 
 
 

Além dessas marcas, o homem moderno assume a marca da indefinição, do 

inconstante, da versatilidade. Carrega consigo o constante estresse, o pessimismo, 

o desencanto. 
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Na sociedade pós-moderna, orientada para o consumidor, os indivíduos 

desempenham, socialmente, os papéis de quem está em busca do prazer e do 

acúmulo de sensações. Quem procura essas experiências é movido pela satisfação 

do próprio ego que almeja por algo, simultaneamente, intenso e satisfatório. Existe 

uma constante dúvida acerca de si, acompanhada por uma desconfiança de 

inadequação que impedem de alcançar, até o que se encontra ao alcance. Essa 

circunstância possibilita a criação de um grande espaço novo. Fala-se de um espaço 

de incerteza, ocasionando uma crescente procura pelos “mestres da experiência” 

(que à tudo sabem aconselhar), ou pelos produtos técnicos que consigam auxiliar à 

realçar, aprofundar ou intensificar as sensações. O autor citado, ao falar do homem 

pós-moderno, vela:  

  

                          Sugiro que as pressões culturais pós-modernas, enquanto intensificam a 
busca de “experiências máximas”, ao mesmo tempo as desligaram dos 
interesses e preocupações propensos à religião, privatizaram-nas e 
confiaram principalmente a instituições não-religiosas o papel de 
aprovisionadoras dos serviços relevantes. A “experiência completa” da 
revelação, do êxtase, rompendo as fronteiras do ego e da transcendência 
total, outrora privilégio da seleta “aristocracia da cultura” – santos, eremitas, 
místicos, monges ascetas, tzadikim ou dervixes – e surgindo seja como um 
milagre não-solicitado, de maneira nada óbvia relacionado com o que o 
receptor da graça fez para merecê-lo, seja como um ato de graça que 
recompensa a vida de auto-imolação e abstinência, foi posta pela cultura 
pós-moderna ao alcance de todo o indivíduo, refundido como um alvo 
realístico e uma perspectiva de auto-aprendizado para cada indivíduo, e 
recolocada no produto da vida devotado à arte do comodismo do 
consumidor (WEBER, 1994, p. 223). 

 

 

  Nesse âmbito, o que diferencia a estratégia pós-moderna da experiência 

máxima promovida pelas religiões, é que, não ressalta a insuficiência e fraqueza 

humana assumida, e sim, exalta (ou evidencia), a total evolução dos recursos 

internos, psicológicos e fisiológicos do ser humano. Dessa forma, considera infinita a 

potência humana. Com base nos posicionamentos de Weber, podemos dizer que o 

aspecto leigo e pós-moderno da experiência humana seria o “êxtase deste mundo”. 

É inegável que as mudanças sociais que se desenvolveram ao longo do tempo, seja 

em aspectos infocomunicacionais, seja em manifestações religiosas, gera uma nova 

maneira do ser construir sua identidade e um novo modo de interpretar o mundo. 
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2.4  MODERNIDADE E PÓS-MODERNIDADE: juntos na formação da identidade 

 

 

Socialmente, a modernidade trata de 
padrões, esperança e culpa. 

 
                                                      Bauman 
 

 

 Retomando Bauman (1998),o autor diz que esses padrões acenam, fascinam 

ou incitam, porém sempre avança um pouco mais rápido do que aqueles que 

possam estar em seu encalço. E sempre prometendo que o amanhã será mais 

promissor do que o hoje. 

Do ponto de vista psicológico, a modernidade trata da identidade, ou seja, do 

fato de que a existência ainda não acontece aqui, pois ela é uma tarefa, uma 

missão, uma responsabilidade. Assim como o restante dos padrões, a identidade 

está sempre à frente e é necessário “lutar”, se esforçar e correr, até cansar para 

alcançá-la. Embora seja movida pela esperança e pela culpa, e por mais rápida que 

seja, sempre parecerá uma corrida arrastada. Trata-se de uma busca incessante por 

uma identidade, sempre tentadora e inconsumada. Parece um recuo, ou mesmo 

uma fuga, da ilegítima e imperfeita realidade do presente. 

Na ótica de Brauman (1998, p.91), “Tanto social quanto psiquicamente, a 

modernidade é irremediavelmente autocrítica: um exercício infindável e, no fim, sem 

perspectivas, de auto-cancelamento e auto-invalidação.” Isso porque “hoje” é 

simplesmente uma pálida premonição de amanhã; ou até mesmo, seu reflexo 

inferior e desfigurado. O que estava posto é cancelado de antemão pelo que virá. E 

desse cancelamento é extraído seu alcance e o seu único sentido. O amanhã se 

mostra uma possibilidade muito mais interessante, promissora e bela do que o hoje. 

 O mesmo autor reafirma que “a modernidade é a impossibilidade de 

permanecer fixo” (1998, p.92), ou seja, ser moderno significa estar em movimento. O 

que não implica dizer que estar em movimento, necessariamente, significa ser 

moderno. O movimento a que Bauman se refere é o ato de movimento ao ser 

lançado em uma espécie de mundo em conflito por ser dividido entre a beleza da 

visão e a feiúra da realidade, contudo, esta realidade se enfeiou, justamente, pela 

beleza da visão. Nesse mundo, todos os habitantes são nômades que andam sem 
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rumo a fim de se fixar. Além da curva, há uma esperança de encontrar uma terra 

hospitaleira onde se fixar, mas depois da curva sempre surgem novas curvas, com 

novas frustrações e desafios, ainda não superados. 

Em qualquer lugar em que um nômade chegue e deseje permanecer, ele 

mesmo descobre que é um arrivista, diz Bauman (1998). Este termo se refere a 

alguém que está no lugar, sem necessariamente pertencer a ele; alguém que busca 

estabelecer residência, mas ainda não possui o consentimento. Para que a 

permanência dos outros possa parecer eterna, a do arrivista deve ser declarada 

temporária. Bauman (1998, p.93), fundamenta-se em Wylie Sypher para ilustrar 

melhor esse pensamento, este último diz: “em qualquer sociedade em que a 

estrutura de classe é tão fechada que cada um tem o lugar e o conhece – e o 

mantém.”; Complementa Bauman (1998, p.93), “não há espaço para um arrivista, 

nem há um propósito a que um arrivista pudesse concebivelmente servir; mas o 

século XIX gerou uma leva de arrivistas, isto é inegável.” Essa sucessão de 

acontecimentos gerou uma série de contestações em relação às limitações da 

população, influenciada pelo fato de que os próprios contornos dos lugares haviam 

mudado. Com isso, a incerteza trazida por essa mudança estava acompanhada pela 

ideia do novo, do melhor, do progresso. Os lugares a serem percorridos nesse 

processo, tinham que ser feitos e refeitos. Logo, o ato de emancipação ia de 

encontro ao sossego da incerteza. 

As definições são inatas, enquanto as identidades são construídas. As 

definições comunicam a uma pessoa quem ela é; enquanto as identidades atraem-

na pelo que ela ainda não é, contudo ainda pode vir a ser. Os arrivistas eram 

pessoas que procuravam, incessantemente, por identidades, porque desde o início 

as definições lhe haviam sido negadas. Provavelmente, a constante inquietação dos 

arrivistas, levava-os a ultrapassar as fronteiras. Bauman sugere que na vida, os 

papéis devem fingir que não são papéis, e sim, fingir que são identidades. Ninguém 

melhor do que os arrivistas para comprovar que isso é verdade – vivendo do jeito 

como vivem, sob constante e implacável pressão. A modernidade estava desde o 

princípio, plena de sua própria revogação pós-moderna. Sobre a modernidade 

Bauman cita que: 

 

   O assombroso caso de uma cultura absorvida numa luta de unhas e dentes 
com a realidade social que se presumia, como devem fazer todas as 
culturas, que refletisse e servisse. Nessa desarticulação e na decorrente 
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inimizade entre a cultura e a existência reificada, a modernidade talvez 
esteja sozinha dentre todas as disposições societárias conhecidas. Pode-se 
seguramente definir a modernidade como uma forma de vida marcada por 
tal desarticulação, como uma condição social sob a qual a cultura não pode 
servir à realidade senão minando-. (BAUMAN, 1998, p.99). 

 
 

A partir dessa constatação, notamos o aspecto trágico e paradoxal da 

modernidade. Uma cultura que só se sente autêntica em seu agir quando no seu 

próprio desabrigo. É uma cultura na qual o desejo é ofuscado pelo medo, enquanto 

o horror se mostra irresistível. Essa cultura almeja fazer parte de algo maior, porém 

teme fechaduras e janelas vedadas; apavora-se com a solidão chamada liberdade, e 

acima de tudo, se ressente com juramentos de lealdade.  

        A modernidade proclamou que nenhuma ordem era intocável, uma vez que a 

ordem, até então estabelecida, devia ser substituída por uma nova ordem artificial. 

Nessa nova ordem, são construídos caminhos que possibilitam a mobilidade de algo 

que anteriormente era fixo, pois ninguém faz parte do mesmo lugar para sempre. O 

cansado andarilho sentenciado à vida de uma agonia arrivista, ainda quer fazer 

parte. Porém, não mais sonha ou possui a esperança de que fazer parte pode ser 

alcançado através da universalidade. Parou de acreditar em longos caminhos 

indiretos a serem percorridos, agora idealiza desvios, melhor dizendo, ele planeja 

chegar sem viajar; ir para casa, sem, de fato, sair. Seguindo o pensamento de 

Bauman: 

 
O que quer que costumava ser virtude transformou-se em vício. E os vícios 
de outrora foram reabilitados. O veredito foi anulado; os que o proferiram, 
condenados ou dispensados como juízes incompetentes. O que a 
modernidade se pôs a destruir tem o seu dia de doce vingança. 
Comunidade, tradição, o amor ao que se possui, o aferramento ao próprio 
modo de ser, (...) o orgulho das raízes, do solo, da nacionalidade – eles já 
não se acham condenados. Ao contrário, são os seus críticos e detratores, 
os profetas da humanidade universal, que são então desafiados a 
comprovar suas alegações, e há dúvidas sobre se o conseguiu (BAUMAN, 
1998, p.101). 

 
 
 
 

Existe uma fórmula muito simples de fazer parte, de se inserir, chamada de 

etnicidade, tradição cultural, nacionalismo. Sabemos que as pessoas são diferentes 

e é recomendável que esta característica permaneça.  Como podemos ver, existem 

duas possibilidades para lidar com este fato. Assim sendo, podemos, também, 
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encontrar heterofobia, xenofobia ou racismo. Tais elementos levam a atos como 

separar, banir e exilar. 

 Os homens e mulheres modernos viveram num tempo-espaço com 

estrutura, com certa rigidez, algo sólido, durável – justamente essas referências de 

nível para delinear e controlar o aspecto tanto exigente quanto volátil –, no entanto, 

era um rigoroso recipiente em que os atos humanos podiam depositar-se a fim de 

permanecerem sensíveis e seguros. Por causa disso, uma pessoa podia perder-se, 

mas tinha a mesma chance de se encontrar, de encontrar seu caminho e assim 

chegar ao lugar que, realmente, pretendia. Sobre isso, Bauman afirma:  

 

   A diferença entre se perder e chegar era feita de conhecimento e 
determinação: o conhecimento da estrutura do tempo-espaço e a 
determinação a seguir, fosse qual fosse, o itinerário escolhido. Sob tais 
circunstâncias, a liberdade era de fato a necessidade conhecida – mais a 
decisão de agir com esse conhecimento (BAUMAN, 1998, p. 110). 

 

Com isso, o autor não, necessariamente, que dizer que os homens e 

mulheres modernos tinham plena noção de que viviam em um tempo-espaço 

fortemente estruturado e sólido; e sim, que nós vivemos, cotidianamente, com a 

consciência que não podemos nem devemos sequer confiar. É algo que remete 

mais a sensação presente do que a tranquilidade do passado. Nesse caso, a 

apreensão acerca desse conhecimento só vem à tona mediante seu 

desaparecimento. O que imaginamos que o passado possuía é o que sabemos que 

não temos. 

No decorrer da disputa no jogo da vida dos homens e mulheres pós-

modernos, as regras se alteram rapidamente. Um jogo da vida requer sensatez para 

viver um dia de cada vez, e encarar o cotidiano como uma sucessão de eventos 

emergenciais menores; esses princípios regem as normas de toda estratégia de vida 

racional. Há uma recusa a “se fixar” de qualquer modo, evitar se prender a um lugar, 

por mais aprazível que ele possa parecer. Não ter apenas uma vocação a seguir na 

vida. Evitar jurar lealdade e coerência a nada, ou a ninguém. Cortar vínculos com o 

passado quando o tempo se disfarça e deixa de ser um vetor, ele não consegue 

mais estruturar tempo e espaço, uma vez que deixa de ser uma seta com um 

indicador ou um fluxo com uma só direção. Não há apenas duas direções a seguir 

(“para frente” ou “para Trás”), mas a habilidade de se mover constantemente, nem 
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ao menos cogitar ficar parado. Para entender claramente isto, Bauman traz o 

significado de adequação:  

 

A capacidade de se mover rapidamente e onde a ação se acha e estar 
pronto a assimilar experiências quando elas chegam – tem precedência 
sobre saúde, essa idéia do padrão de normalidade e de conservar tal 
padrão estável, incólume. Toda demora, também a “demora da 
satisfação”, perde seu significado: não há nenhum temo como seta legado 
para medi-la (BAUMAN,1998, p. 110).  

  

Então percebemos que a dificuldade não é mais descobrir, inventar, construir, 

convocar (ou até comprar) uma identidade, a questão que se coloca é como impedi-

la de ser extremamente firme e de se acoplar, depressa demais, a essência do ser. 

A identidade consolidada e bem arraigada pode ser uma vantagem, contudo o 

tempo irá mostrar que ela é uma responsabilidade. “O eixo da estratégia de vida 

pós-moderna não é fazer a identidade deter-se – mas, evitar que se fixe.” (BAUMAN, 

1998, p. 114). No ciberespaço, essas relações de identidade se intensificam. Com a 

mobilidade atual, a relação do homem com os meios comunicacionais sofre 

alterações que refletem na vivência religiosa da sociedade, por meio das correntes 

religiosas virtuais. Por isso, abordaremos, no tópico seguinte, acerca da cibercultura. 

 

 

2.5 A REALIDADE E OS PRINCÍPIOS DA CIBERCULTURA  

 

 Os princípios da cibercultura, são sistemas cada vez mais complexos e mais 

acessíveis, que trazem as possibilidades sensoriais para as relações, entre os 

sujeitos e as máquinas, mais uma vez diluindo os marcos que delimitam as 

dimensões da tela. Vários são os exemplos no universo dos jogos ou demais 

espaços na Web que nos permitem experiências imerssivas e consolidam, cada vez 

mais, a ideia de ambientes híbridos, onde o que está dentro e o que está fora do 

ciberespaço, coexistem, inaugurando novas percepções e sensórios. 

É preciso considerar a emergência de um novo sujeito cultural, diferente 

daquele formado na e pela cultura impressa, cujo modelo é o indivíduo racional e 

autônomo. Esse sujeito caracteriza-se por ser um sujeito multiplicado, disseminado e 

descentrado (SANTAELLA, 2005). Ele se multiplica em vários afazeres e ambientes, 
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se espalha pelos espaços, que agora estão ao alcance do clic do mouse. Não foca 

mais sua atenção em um único ponto, mas a distribui de acordo com a lógica das 

redes e do hipertexto, onde centro e margem se confundem, derrubando as 

hierarquias de valores da informação. Um sujeito que tem as tecnologias 

informáticas como novo modo de se relacionar com o mundo. 

A familiaridade cotidiana com as interfaces digitais acaba por constituir novas 

formas de ver, de ouvir e de perceber que são mais ágeis, e, consequentemente, 

mais rápidas. É importante situá-las nos contextos contemporâneos já que a 

transformação nas formas de comunicação, nos modos de ler e atuar no mundo, foi 

modificada. Em função disso, se torna difícil comparar situações e práticas 

acontecidas, há vinte anos, com as atuais, e que aciona modos cognitivos 

inteiramente diversos daqueles que tínhamos como parâmetro. 

A vivência nos espaços híbridos traz, além dessas questões, o exercício de 

uma faculdade criativa e da criação de uma crença. Nosso mergulho no mundo 

ficcional, seja ele através de um filme, livro, ou de uma interface digital, não é a 

suspensão de uma faculdade crítica. Ao contrário, o desejo de vivenciar a imersão 

nos leva a usar nossa inteligência mais para reforçar do que para questionar a 

veracidade da experiência. Querer entrar nesses mundos faz parte da nossa relação 

com a ficção. 

Em seu livro, As Tecnologias da Inteligência, Lévy (1993), elenca os 

princípios de um hipertexto. Fala-se dos princípios de metamorfose, de 

heterogeneidade, de multiplicidade e de encaixe das escalas, de exterioridade, de 

topologia e de mobilidade dos centros. Estes elementos apontam, na visão de Lévy, 

aspectos que estariam interferindo na constituição de novas subjetividades. No que, 

então, a informática - inicialmente, apenas um processo de tratamento da 

informação -, viria a contribuir para alterações na forma de ser e de viver dos 

humanos? A relação com o espaço, com o tempo e com o saber são indícios que o 

autor mostra para pensar as ciberidentidades. Para, além disso, Lévy questiona: 

 

O que acontece com a distinção bem marcada entre o sujeito e o objeto do 
conhecimento quando nosso pensamento encontra-se profundamente 
moldado por dispositivos materiais e coletivos sociotécnicos? Instituições e 
máquinas informacionais se entrelaçam no íntimo do sujeito. Quem pensa? 
É o sujeito nu e monádico, face ao objeto? São os grupos intersubjetivos? 
Ou ainda as estruturas, as línguas, as epistemes ou os inconscientes 
sociais que pensam em nós? (LEVY, 1993, p.10). 
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Neste sentido, podemos usar as propostas de Lévy para repensar o próprio 

conceito de tecnologia. Simon (1995), compartilha com alguns dos pressupostos de 

Lévy e aponta que a tecnologia diz respeito a práticas constituídas no interior de 

formas particulares de conhecer e fazer. Estas práticas são concretizações de um 

conjunto de procedimentos, de mecanismos e de técnicas, ampliando a ideia de 

tecnologia para incluir a produção de formas materiais, sociais e espirituais.  São 

noções que assumem um caráter prático em sua própria articulação de poder 

cultural. Contra, portanto, a noção predominante de conceituar a tecnologia por 

oposição a tudo aquilo que possa estar contido numa suposta natureza humana. Tal 

compreensão acerca de tecnologia está em consonância com os referenciais 

multiculturais de identidade como algo não fixo e mutável. Da mesma forma que 

acontece com as identidades, a tecnologia também é algo que se torna naturalizado. 

Um exemplo disso se dá quando raramente pensamos que a roupa e demais 

utencílios de uso pessoal, o quadro negro e o lápis que utilizamos para escrever, 

sejam tecnologias. Eles habitam nosso cotidiano de tal forma, que já fazem parte de 

nossa "natureza humana". Com Lévy podemos pensar a tecnologia como 

"tecnologias da inteligência" que se articulam ao nosso sistema cognitivo 

sobremaneira, ao ponto de não conseguirmos pensar sem seu auxílio.  

Para o autor, as tecnologias transformam os modos de conhecer, 

principalmente por duas razões. A primeira delas é por mudarem os agenciamentos 

interativos entre as pessoas: se as formas de interagir, de determinada cultura, são 

predominantemente orais, elas tornam necessários agenciamentos espaço-

temporais próximos. 

 

2.6 A SOCIEDADE DIGITAL 

 

A sociedade informacional estabelece uma nova relação entre a tecnologia e 

os processos comunicacionais sociais. Não restam dúvidas de que o processo de 

liberação da palavra gerou mudanças na esfera de conversação mundial, que vem 

cada vez mais se expandindo. Realidade que pode ser comprovada com a expansão 

de sistemas e ferramentas de comunicação como blogs, wikis, podcasting, softwares 

sociais (como o Facebook e o Orkut, mais populares no Brasil), ou novos sistemas 

de “mobile social networking”. Esse modernos meios de comunicação, possibilitam  
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a troca de informação, entre pessoas e comunidades em mobilidade, por meio de 

dispositivos portáteis de acesso sem fio às redes. A liberação da emissão contribui 

para o avanço da esfera pública mundial e da manifestação de novas formas de 

conversação e de veiculação da opinião pública, atualmente, também, planetária.  

A liberação da palavra provoca uma transformação da esfera midiática 

através do surgimento de funções comunicativas pós-massivas. Esse procedimento 

possibilita a qualquer pessoa, e não somente as empresas de comunicação, 

consumir, produzir e distribuir informação sob qualquer formato em tempo real. É 

uma pratíca que pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo, sem que para isso, 

seja necessário operar um grande montante financeiro, ou ter de pedir permissão a 

quem quer que seja. Esse fato, reconfigura o papel das mídias de massa, que não 

mais detêm o controle na instauração da opinião pública e da circulação de 

informação.  

De acordo com André Lemos (2010), a partir da liberação da palavra em 

redes telemáticas, emerge o princípio da conexão e da conversação mundial.  

Segundo o autor, a liberação da emissão e a circulação da palavra em redes abertas 

e mundiais, criam uma interconexão planetária fomentando uma opinião pública, 

simultaneamente local e global. Desse modo, a constituição da esfera pública 

mundial, juntamente com a liberação da emissão e a potência da descentralização e 

interconexão de informações, sob aspectos diversos, leva a uma reconfiguração 

social, cultural e política. 

Essa ideia, aqui referida, se consolida com a seguinteafirmação de Lemos: 

As mídias de massa surgem a partir do século XVI com a formação da 
opinião, do público, primeiro pela imprensa e, mais tarde, pelos meios 
audiovisuais como o rádio e a televisão. “O transporte à distância do 
pensamento e da força” (de Tarde, 2005) vai criar as redes das primeiras 
cidades modernas ganhando novas dimensões nos séculos XIX com a 
revolução industrial e com as mídias de função massiva no final do século 
XX. Com a era pós-industrial e a emergência de processos comunicativos 
com funções pós-massivas, surgem formas de produção e circulação de 
opinião pública abertas, multimidiáticas e interativas. (LEMOS, 2010, p.26) 

 

 

A partir dessas constatações, notamos uma reformulação do sistema 

infocomunicacional global. A partir disso, irá se instaurar, de modo inédito, o 

surgimento de dois sistemas de retroalimentação e, ao mesmo tempo, em conflito: 

os sistemas infocomunicacionais massivo e pós-massivo. Na indústria cultural 
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clássica, ou seja, na estrutura massiva do controle da emissão, a informação vai de 

um polo controlado para as massas (os receptores). A crescente expansão do 

ciberespaço, fez com que este antigo modelo se abalasse perante a emergência de 

funções “pós-massivas”. Nesse contexto, a liberação da emissão não trata somente 

de liberar a palavra no sentido de uma produção individual, mas colocar em 

andamento uma produção que se fundamenta na circulação e conversação. A 

emissão livre e em rede, origina, portanto, uma potência que auxilia na 

reconfiguração social e até mesmo política, uma vez que estamos testemunhando e 

produzindo sua mutação. Lemos (2010, p.26), afirma que “a estrutura massiva é 

importante para formar o público, para dar um sentido de comunidade de 

pertencimento local, de esfera pública enraizada”. Nesse caso, é perceptível que a 

configuração pós-massiva oferece a chance de personalização, do debate não 

mediado, da conversação livre, e, porque não dizer, de uma desterritorialização 

planetária.  

Diante da emergência digital que se coloca, atualmente, surgem alternativas 

de expansão da comunicação. Da mesma forma, também ocorrem mudanças no 

âmbito racional e científico do planeta. O empenho em descobrir o sentido ou os 

sentidos da tecnologia, equivale a buscar compreender o destino do homem no 

mundo atual. Esse questionamento deve abranger as virtualidades e novidades da 

informatização em termos universais para os rumos da sociedade informacional, 

considerando que “estamos nesse modelo e que não sairemos dele tão cedo” 

(LEMOS, 2010, p.30). Para visualizar esta situação, só é preciso conceber como a 

sociedade da informação vem modificando a sociedade industrial, organizando-a em 

três aspectos fundamentais: “a estrutura em rede (informação, comunicação), as 

redes sociais (o outro, as relações sociais, a comunicação) e a globalização (a 

desterritorialização, a mundialização)” (LEMOS, 2010, p.30). 

 O autor supracitado, ainda diz que, embora a ciência esteja em constante 

progresso, assim como suas técnicas, não há como compará-la com a rapidez e a 

força transformadora da informatização da sociedade.  

Essa transformação se deu na evolução da inteligência artificial e da grande 
informática da década de 1950, no surgimento da microinformática na 
década de 1970, na consolidação do ciberespaço nos anos 1990 e na atual 
força das mídias móveis e locativas dos anos 2000 (LEMOS, 2010, p.30). 
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Pensando em consonância com Lemos é possível dizer que o “sentido” da 

tecnologia contemporânea se refere muito mais, ao seu poder de produzir sentido, 

de fazer sociedade, do que a qualquer outro aspecto.  

Para Lemos, 

 

O futuro da internet e da cibercultura em geral aponta para a produção 
aberta desse sentido, para uma resposta que somente será dada a 
posteriori, já que nada está de antemão garantido por nenhum governo 
hegemônico, por nenhuma empresa midiática, por nenhum líder acadêmico 
ou religioso (LEMOS, 2010, p.30). 

 

 

As características desse recente momento do ciberespaço inauguram um 

novo modo possível de produzir o sentido coletivamente, cooperativamente.  

Constatamos, diante disso, um constante ir e vir de subjetividades e linhagens 

independentemente de fronteiras impostas por qualquer obstáculo interpretativo seja 

ele de natureza religiosa, cultural, territorial ou referente aos pequenos poderes. 

Como, de fato, não há nada garantido, é válido pensar acerca da alternativa de um 

sentido global que considere as diferentes peculiaridades que emanam a partir do 

diálogo e da cooperação. Não há nada que nos impeça de pensar adiante, de 

imaginar um mundo melhor, e não abrir mão da potência libertadora da cibercultura. 

 O ciberespaço representa, até mesmo, uma evolução na história da 

linguagem, uma vez que muda a vivência no tempo e no espaço. A velocidade 

comum que gerou a evolução cultural foi suplantada pelo tempo real, instantâneo, no 

qual se dá a troca de informações multimidiáticas. Por isso, que a civilização do 

tempo real, configura um estável e benigno estado de inadequação do pensamento. 

Ressalta-se, nesse momento, o fato de que o mundo demonstra sempre uma 

preocupação e um empenho com o que está por vir, com o futuro propriamente dito.   

Com a rapidez dos novos mecanismos infocomunicacionais, torna-se evidente 

que o espaço de tempo entre a concepção de uma ideia e o tempo de sua 

realização, equivale a uma fração de segundos. Quase imediatamente ao momento 

da ideia original se dá uma cooperação em comunicá-la, avaliá-la, testá-la, realizá-

la; gerando, assim, as trocas de conhecimento. O tempo real é, basicamente, uma 

nova velocidade da aprendizagem coletiva. De acordo com Lemos, ela ocorre 

através do princípio da colaboração em rede, e é este princípio que orienta a 
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cibercultura, em sua totalidade de práticas sociais e comunicacionais. Ou seja, “as 

novas tecnologias de informação e comunicação, alteram os processos de 

comunicação, de produção, de criação e de circulação de bens e serviços neste 

início de século XXI, trazendo uma nova configuração social, cultural, 

comunicacional (...)” (LEMOS, 2010, p.44). 

Lemos (2010), afirma, também, que essa nova configuração evidencia-se a 

partir de três princípios básicos da cibercultura, são eles: liberação da emissão, 

conexão generalizada e reconfiguração social, cultural, econômica e política. Estes 

princípios irão conduzir os processos de “evolução cultural” contemporâneos. Essa 

tríade, na perspectiva da fenomenologia do social, tem como essência a mudança 

social na vivência do espaço e do tempo. O primeiro princípio é o da liberação do 

polo da emissão. As diversas manifestações socioculturais, contemporâneas 

mostram que o que está em foco com a circulação virótica, nada mais é do que a 

emergência de vozes e discursos, anteriormente reprimidos na edição da informação 

pelo mass media. O segundo princípio é o do “tudo em rede”, da conectividade 

generalizada. Essa conectividade transversal e planetária, que tudo comunica e tudo 

coloca na rede: pessoas, máquinas, objetos, cidades. É um período que alguns 

chamam de “internet das coisas”, onde objetos variados começam a se comunicar 

conectando-se à internet. O terceiro princípio é o da reconfiguração. Em diferentes 

expressões da cultura, trata-se de reconfigurar práticas, modalidades midiáticas, 

espaços, sem a substituição de seus respectivos antecedentes. Contudo, a noção 

de reconfiguração, vai além da remediação de um meio sobre o outro, pois a 

compreendemos mais profundamente como a transformação de estruturas sociais, 

instituições e práticas comunicacionais. 

Os três princípios supracitados sustentam a base do “progresso” da cultura 

como um todo. Eles surgem da nova potência de liberação da palavra que as 

tecnologias digitais criam, promovendo uma recombinação e auxiliando processos 

de inteligência, de aprendizagem e de produção coletivos e participativos. A 

novidade não se mostra necessariamente na forma da recombinação propriamente 

dita e sim de seu alcance. Com a internet nos colocamos em uma civilização de 

cooperação em rede, do espaço desterritorializado e do tempo real. O processo é 

intensificado pelo aumento e complexificação desse novo meio comunicacional que 

impulsiona hoje e continuará impulsionando uma quantidade crescente de 
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mutações, uma vez que a tendência é que haja um aumento de conexões, 

multiplicação de sítios, explosão de dispositivos de acesso sem fio, profusão de 

mídias, oscilações da “nova economia”, mudanças no governo, na educação, na 

comunicação... 

 

2.6.1 O virtual e a cultura 

 
 
A cibercultura (LEMOS, 2002), solta as amarras e desenvolve-se de forma 

onipresente, fazendo com que não seja mais o usuário que se desloca até a rede, 

mas a rede que passa a envolver os usuários e os objetos, numa conexão 

generalizada. 

O ciberespaço significa uma espécie de objetivação técnica do espaço de 

significação comum da humanidade, uma atualização do espaço virtual da 

linguagem e da cultura. Constatamos essa objetivação técnica na profusão de 

imagens, músicas, blogs e outros modos de produção cultural próprios da sociedade 

contemporânea. No ciberespaço, as distâncias físicas parecem não importar, as 

diferenças e proximidades, embora contrastantes, são de ordem semântica. E as 

estruturas, que realmente alicerçam a cibercultura, são as distâncias semânticas. É 

no ciberespaço que o “eu” passa a ser desterritorializado em decorrência do fato de 

que ele vem, paulatinamente, se desligando da localização física, a uma classe 

social, a um corpo, um sexo, ou a uma idade. Obviamente, continuaremos com 

nosso corpo orgânico, com sentimentos humanos, mantendo relações originadas na 

vizinhança física independente de classe ou faixa etária. Entretanto, nossa 

identidade estabelecerá vínculos de modo diferente com nossos conhecimentos, 

centros de interesse, habilidades sociais e linguísticas. Agora,o “corpo informacional” 

que possuímos, é virtualmente onipresente, se define de acordo com sua localização 

no âmbito semântico. O espaço global acolhe os processos de inteligência coletiva 

das comunidades virtuais. Dele nasce a potência intelectual (de onde derivam as 

potências econômicas, cultural, política, militar). Diante disso, então, surge uma 

questão: o que é esse espaço virtual?  Vejamos o que Lemos define no fragmento 

abaixo: 
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‘O espaço virtual’ é apenas um outro nome da noosfera, isto é, a 
copresença de signos e ideias produzidos pela cultura humana, assim como 
o conjunto infinito de maneiras de as organizar. Essas são as inteligências 
associadas dos autores-leitores-navegadores do ciberespaço que produzem 
e atualizam o espaço virtual. Como as pessoas participarão (e já participam) 
de muitas comunidades e redes sociais on-line simultaneamente, e as 
explorarão em um grande número durante sua vida, essas comunidades 
trocarão fluxos de informação constantemente (LEMOS, 2010,202-203).  

 

 

A tendência é que as nações sejam destituídas dos territórios físicos com o 

passar do tempo e se vinculem, progressivamente, às línguas, religiões, disciplinas, 

densidades de cooperação econômica ou intelectual, ao trabalho, ideias, paixões, 

músicas, ou seja, a tudo aquilo que pertença ao campo semântico e relacional, enfim 

às culturas. O lugar onde possamos ter nascido independente de ter sido no interior 

ou exterior das fronteiras, não mais será visto como um modo de definir nossa 

identidade. Em função dessa questão, Lemos (2010), prevê que essa migração das 

nações e das comunidades de pertencimento para o mundo virtual da significação, 

se intensificará, continuamente, à medida que a população mundial se tornar mais 

móvel, tanto do ponto de vista geográfico quanto cultural. Já iniciamos essa etapa 

com o crescimento acelerado das tecnologias e práticas ligadas à mobilidade. Diante 

da web planetária e do mercado acessível e transparente do ciberespaço, nota-se 

que surge uma nova civilização baseada em hiperlinks do ciberespaço. Nesse 

momento, podemos constatar que já estão e continuarão surgindo novas maneiras 

de construir as identidades das futuras gerações.  A esse respeito, podemos 

observar o que diz Lemos: 

 

Pode-se considerar o ciberespaço como uma “pós-cidade” virtual planetária, 
onde a diversidade já é mais exacerbada do que aquela das cidades físicas. 
Todos os tipos de imagens, músicas, textos, mundos virtuais se 
entrecruzam aí, em línguas cada vez mais numerosas e nas direções do 
espírito cada vez mais divergentes. No futuro, a diversidade cultural tende a 
se acentuar. (LEMOS, 2010, p.205). 

 

 

Quando falamos em cultura é inegável que a experiência subjetiva atua nesse 

contexto, como o aspecto fundamental , pois fala daquilo que se come, ouve e 

evidencia a diversidade da sociedade como um todo. O fato é que a diversidade 

efetivamente percebida, e a diversidade coletivamente criada, emergem com mais 
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força, digamos assim, do que em séculos anteriores. Contudo, não precisamos 

temer a diminuição da diversidade cultural. Nesse sentido, Lemos (2010), tranquiliza 

dizendo que, cada novo avanço da comunicação provocou uma multiplicação de 

gêneros literários, artísticos, científicos e outros, indo, portanto, no caminho oposto 

ao dessa redução das diferenças. O ciberespaço não está isento dessa 

multiplicação. A criatividade cultural (livros, filmes, música, espetáculos, presença na 

Web etc.) que se põe no mundo, é muito importante, até porque criar é uma maneira 

melhor de reverter energia em favor de algo construtivo. 

 

 

2.7 NOVAS FIGURAS DA SUBJETIVIDADE 

 

 

 Para falar do novo é preciso suscitar o antigo. Em termos de fotografia e 

imagem, o antigo surge na ideia da estereoscopia (CRARY apud MACHADO, 2007), 

um importante meio de difusão e consumo da fotografia no século XIX.  O 

estereoscópio possibilitava uma visão binocular e tridimensional, ao passo em que 

gerava implicações psicológicas e cognitivas. Neste período, o estereoscópio 

significou uma completa mudança de análise do papel do indivíduo como 

observador.  

Ao falar dessas mudanças, Machado afirma que: 

 

Com o aparecimento de dispositivos de visualização que reposicionam de 
forma diferente o observador a visão se materializa e se torna ela própria 
também visível, além de mostrar-se inseparável das possibilidades e 
aptidões de um sujeito observador. O corpo que observa torna-se ele 
próprio um componente de novas máquinas (CRARY apud MACHADO, 
2007, p.176) 

 

 A popularização da iconografia no século XIX precisa ser encarada em 

relação a um processo muito mais amplo de normatização e subjetivação do 

observador, e não meramente como uma parcela de novas formas de reprodução 

mecanizada. Esse processo de reconstrução do sujeito não deve ser dissociado da 

revolução na natureza e na função do signo no século XIX. 
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 Machado (2007), diz que a imagem tridimensional que o estereoscópio 

produz é radicalmente diferente de tudo o que se viu antes na pintura e na fotografia. 

Ela nos dá a insistente impressão de estar organizada como uma sequência de 

planos dispostos em direção ao fundo do quadro.  

 Crary apud Machado (2007) toma a estereoscopia como a forma mais 

importante de iconografia do século XIX, seguida pelas sínteses pré-

cinematográficas do movimento. E informa que pares de imagens estereoscópicas, 

eram facilmente encontrados, em grande quantidade nos mercados emergentes da 

época. Nesse período, a maioria das casas possuía aparelhos visualizadores, as 

lâminas para alimentar esses equipamentos eram bastante disputadas nessa época. 

Para entendermos ainda melhor o que representou esse fenômeno àquela 

sociedade, temos as palavras do próprio Crary Apud Machado, ao dizer:  

 

Hoje se ignora completamente o quão penetrante foi a experiência do 
estereoscópio e como por décadas ele definiu o modo majoritário de 
experimentar imagens fotograficamente produzidas. [...] A estrutura 
conceitual [do estereoscópio] e as circunstâncias históricas de sua invenção 
são inteiramente independentes da fotografia. Embora diferentes dos 
aparatos ópticos que representavam a ilusão de movimento, o 
estereoscópio é sem dúvida alguma parte do mesmo processo de 
reorganização do observador, das mesmas relações de saber e poder que 
estes dispositivos implicavam (CRARY apud MACHADO, 2007. P.179). 

 

  

Crary está presente neste trabalho, com a sua abordagem sobre 

estereoscopia, porque ele compreende o processo de reorganização da visão como 

o fundo histórico de grande parte das mutações midiáticas, tecnológicas, 

econômicas e epistemológicas de nosso tempo.  

Em relação ao pensamento de Crary sobre a profunda transformação na 

natureza da visualidade, Machado afirma que: 

 

A gigantesca difusão, em nosso tempo, de uma iconografia gerada em 
computador anuncia a implantação de espaços “artificiais” radicalmente 
diferentes daqueles visualizados nas projeções perspectivas do século XV 
em diante e radicalmente diferentes também das propriedades miméticas 
das fotografias e seus derivados (cinema, vídeo e televisão). Essa nova 
iconografia recoloca a visão numa situação de rompimento com um 
observador humano deterministicamente localizado num espaço dado 
(CRARY apud MACHADO, 2007, 182) 
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 Na tentativa de compreender o fragmento acima, podemos dizer que a 

maioria das funções mais importantes do olho humano, vem sendo substituídas por 

situações em que as imagens visuais já não possuem uma referência a um 

determinado observador em um mundo “real”, interpretado do ponto de vista óptico. 

 Ainda de acordo com Machado (2007), no universo do computador o que 

chamamos de “imagem” são, frequentemente, apenas matrizes matemáticas, ou 

seja, ordens retangulares de números que podem ser transformadas de infinitas 

maneiras. A manifestação de todos esses cálculos pode ser visualizada, na tela do 

monitor, na forma de uma expressão geométrica visível. O computador guarda em 

sua memória, modelos capazes de gerar imagens manipuláveis. Essas imagens são 

feitas em qualquer posição, de todo tamanho, coloridas com diferentes cores 

disponíveis no sistema e iluminadas com efeitos de luz variados. 

 No século XIX, a fotografia e a estereoscopia se fundiram harmoniosamente. 

Na fotografia, o observador vê uma única imagem em profundidade, garantindo, de 

certa forma, que a estereoscopia potencialize o efeito ilusório da perspectiva. A partir 

do surgimento do computador, a estereoscopia se dissocia do vínculo com a 

fotografia. Esse processo foi intensificado a partir do surgimento da imagem digital. 

Fato este, que possibilitou imaginar a estereoscopia do modo como Crary a enxerga, 

ou seja, destituída da ilusão figurativa e do modelo perceptivo da câmera obscura, 

como ocorre com a experiência de imersão no ambiente da realidade virtual. De 

acordo com Machado (2007), este termo foi introduzido na área das pesquisas para 

desenvolver projetos de realidade virtual e se refere ao modo peculiar como o sujeito 

“entra” ou “mergulha” dentro das imagens e sons virtuais gerados pelo computador.  

          O navegante da rede, integrado ao corpo das interfaces, cada vez mais se 

multiplica e se distribui por toda parte. Com isso, ele está em todos os lugares e, ao 

mesmo tempo, em lugar algum. Esse novo sujeito é agora implicado no mundo 

virtual onde está imerso; sua presença ali é ativa, no sentido que gera 

acontecimentos posteriores e no sentido, também, de se alterar diante das forças 

que ali estão em operação. Para compreender melhor essa questão, Machado 

suscita Ascott, que defende a ideia de que vivemos em uma cultura telenóica, na 

qual o sujeito não está separado do mundo e preocupado, apenas em afirmar a sua 

presença. Portanto, ele se torna “um sistema complexo e largamente distribuído” 

(ASCOTT apud MACHADO, 2007, p.230). Paralelo a isto, Ascott diz, também, que 

nossa identidade não é mais fixa; não temos posição fixa ou estado fixo. Somos 
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telenômades (telemadic), constantemente em movimento, entre diferentes pontos de 

vista, diferentes “eus”, diferentes modos de ver o mundo e um ao outro.  

As apreensões de Ascott se baseiam no modo como a relação do sujeito com 

as tecnologias digitais foram despertadas, principalmente, pelas telecomunicações e 

pelo funcionamento das redes. Foi esse processo que mudou a posição do sujeito, 

situando-o num contexto de conexão. Ocorrência que, certamente, intensifica os 

efeitos de multiplicação e de distribuição. Contudo, além de multiplicar-se, o sujeito 

que navega no ciberespaço, entra em contato com outros sujeitos virtuais, seus 

homólogos no ciberespaço, com os quais vai estabelecer trocas intersubjetivas. 

Nessa conjuntura, é que se mostra a oposição de Couchot à Ascott, pois para o 

primeiro “esta relação está longe de ser tão harmônica quanto na concepção de 

Ascott” (COUCHOT apud MACHADO, 2007, p.230). 

Remetendo à representação óptica herdada do Renascimento onde o centro 

de projeção era o sujeito da representação, através do olho visualizador da cena, 

Machado esclarece:  

 

No momento em que contemplava a imagem clássica, o espectador 
ocupava este lugar, deixando-se, portanto, “assujeitar” pelo outro, 
incorporando não apenas a sua visão, mas por extensão, os seus afetos e 
posições subjetivas. Esse processo de “assujeitamento” é largamente 
facilitado pela transparência dos meios: na pintura, como no cinema, nada 
se interpõe entre o espectador e a imagem; portanto, o espectador pode 
supor que a imagem que ele vê é o seu próprio campo de visão “natural”, 
idêntico ao que ele tem em situações perceptivas não pictóricas. 
(MACHADO, 2007, p. 230-231). 

  

O efeito da realidade da figuração clássica depende da transparência dos 

meios técnicos. No entanto, com as tecnologias digitais os acontecimentos não se 

desenvolvem de maneira tão simples assim, posto que, 

 

[...] no ciberespaço, a ressonância entre os vários sujeitos “interfaceados” 
(expressão de couchot), por mais autêntica que possa parecer, é 
enormemente mediada por toda uma parafernália eletrônica, muito difícil de 
ser dissimulada. Diante de mim há um computador; eu tenho que acioná-lo 
através de comandos de teclado ou do deslocamento do mouse ou do 
joystic. (MACHADO, 2007, p.231). 

 

Mesmo que os diversos sujeitos interajam entre si baseados na sensação de 

um presente compartilhado em tempo real, de fato seus interlocutores não estão 
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realmente presentes, uma vez que, entre eles, existe uma interposição de um 

gigantesco aparato tecnológico. Logo, importantes processos comunicacionais 

estão, não apenas mediando, mas, acima de tudo, conformando essa relação.  

Por intermédio de Machado (2007), vemos que Couchot defende o modo 

dialógico de interação que acontece no ciberespaço. Esse autor considera que tal 

procedimento se aproxima bastante da comunicação linguística, pelo seu caráter 

imediato e sua referência a um presente compartilhado por vários sujeitos. Ao 

mesmo tempo, ele se distancia desse modelo porque o presente vivenciado, não é 

próprio dos sujeitos que interagem. Largamente mediados pelo hardware e software 

do dispositivo tecnológico, os sujeitos escapam para fora do tempo da comunicação. 

De acordo com Santaella (2007), a simbiose entre humanos e dispositivos 

maquínicos colocou em evidência a questão da autoria. Hoje se tornou lugar-comum 

a atividade colaborativa entre autores e leitores. Nesse sentido, “trabalhos 

colaborativos e generativos engajam não apenas indivíduos, mas comunidades 

inteiras, que projetam suas existências nas redes por meio de agenciamento 

coletivo” (Santaella, 2007, p. 79). Ocorre, nesses contextos, o esmaecimento das 

marcas identificadoras, entre usuários e produtores de informação. Tal 

esmaecimento e produção coletivos colocam em cena a necessidade de uma 

competência semiótica para lidar com os novos dispositivos, o que implica em, 

 
Vigilância, receptividade, escolha, colaboração, controle, desvios, 
reenquadramentos em estados de imprevisibilidade ou de acasos, 
desordens, adaptabilidades, que são, entre outras coisas, as condições 
exigidas para quem prevê um sistema interativo para quem o experimenta 
(SANTAELLA, 2007, p. 80). 

 

A ideia de Santaella (2007), nos ajuda na compreensão das correntes 

religiosas virtuais, a partir da ideia de que para a corrente fluir é necessário que os 

indivíduos colaborem e passem a tecer um certo agenciamento coletivo dessa prece 

silenciosa. Nesse sentido, o trecho citado, exposto acima se adequa para explicar os 

elementos que orientam os elos das correntes. 

Sendo assim, é importante ressaltar que Couchot diverge de Ascott, e, por 

conseguinte, de Lemos (2010), no que concerne a hipótese ascottiana da 

emergência de uma consciência planetária. O primeiro considera que a troca de 

informações ou de percepções entre sujeitos interconectados, mesmo quando 

favorece uma mobilidade e uma abertura para esses sujeitos, não origina, 
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necessariamente, uma consciência planetária, suficientemente, unificada, para 

caracterizar uma subjetividade global, capaz de unificar os elementos dispersos que 

constituem cada ser, tais como: conhecimentos, sensações, memória, afetividade, 

intencionalidade, imaginário etc. Essa consciência planetária sugerida por Ascott 

traz uma espécie de hipersujeito universal, resultante da conexão de todos os 

cibernautas. Com essa compreensão, Ascott parece promover uma espécie de 

hipertrofia do ciberespaço, em detrimento de uma atrofia do espaço, dito, “real”. O 

que Couchot quer dizer está explícito nesse fragmento de Ascott:  

 

[...] a arte antiga era feita para ser vista do exterior. A nova arte é feita para 
ser construída do interior. Ou você está no interior da rede, ou você não 
está em parte alguma. E se você está no interior da rede, você está em 
todos os lugares (ASCOTT apud MACHADO, 2007, p. 78).  

 

 

Talvez por esta razão, as correntes religiosas virtuais tenham feito uso dessa 

ferramenta de difusão. É como se a partir do momento que o sujeito está na rede, 

ele merecesse ter experiências que antes ele teria no mundo exterior, como ir a um 

templo religioso, um espaço físico, por exemplo. Então, mesmo ele estando, agora, 

em um ciberespaço tão amplo, suas vivências serão mais introspectivas.  Acontece, 

nesse caso, uma relação muito pessoal onde a pessoa vê a imagem do santo na 

tela e aquilo o faz refletir minimamente, sobre sua vida e seus desafios diários. É 

nesse momento que ele vai decidir se quer passar a corrente adiante ou não. 

Podemos dizer que se trata de uma experiência subjetiva, por depender da escolha 

de cada um. 

 Couchot aponta como um sinal das atuais mudanças no que se refere à 

subjetividade, uma característica do ciberespaço que é a dificuldade de traçar uma 

fronteira nítida, entre o sujeito interfaceado, o objeto de seu olhar e a imagem. 

Objeto, sujeito e imagem se desalinham, pois são destituídos de seus lugares na 

hierarquia. Eles estão, constantemente, interligados pelas linguagens de 

programação e pelas interfaces que unem o real e o virtual, indefinindo as fronteiras 

e forçando os dois mundos a se hibridizarem. A partir desse momento, o sujeito 

deixa de ocupar a posição desviante e epistêmica que assumia tradicionalmente. Ele 

hesita entre os estados de “assujeitador” e de “assujeitado”, entre as condições de 

olhar e imagem.  
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2.8 IMAGENS VIRTUAIS 

 

Segundo Júlio Plaza (1993), quando uma imagem é criada com a ajuda de 

recursos da informática podemos chamá-la de infografia. A infografia ocorre através 

da união de programação de imagens (impulsos eletrônicos, cores-luz, retículas 

luminescentes) e, por programas que ligam as relações escrita-imagem. 

 O referido autor ainda diz que, “o encontro da informática com os sistemas de 

representação visual promove uma troca cultural no que se refere a construção, 

veiculação e visualização de imagens” (PLAZA, 1993, p.73). 

A cultura dos meios, segundo Couchot (apud PLAZA, 1993, p.77), transforma-

se em insensível, mas também seguramente, em uma cultura da comutação 

instantânea do imediato. A imagem, sem dúvida, e toda arte, não é mais o lugar da 

metáfora e sim, da metamorfose. Couchot (apud PLAZA, 1993, p.78), diz ainda que 

a imagem de síntese não é uma projeção em um único exemplar, um duplo mais ou 

menos fiel ao modelo, um duplicado ótico-químico como a fotografia, uma 

reprodução, uma imagem de potencialidades infinitas, uma imagem potência de 

imagem.  

 

 

 

2.8.1 Imagens-Linguagem 

 

 

Sobre as novas imagens, Roman Jacobson (apud PLAZA, 1993, p.80), diz 

que não podem ser desvinculadas de suas formas produtivas. Como imagens-

linguagens que são, estabelecem novos modelos operativos nos sistemas de 

comunicação e suas inerentes funções de linguagem.  

Paralelo ao modelo linear de informação (emissor-receptor), e ao modelo de 

comunicação que procura suprir determinados objetos do receptor (função conativa), 

surge um terceiro modelo que atua como um sistema de inter-relação, entre emissor 

e receptor.  Fala-se de um modelo sistemático, onde cada um – o homem, seus 

meios e ambientes – pode ser simultaneamente emissor e receptor. 
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Logo, através da interatividade, no papel de variante qualitativa, das novas 

tecnologias de informação (NTC), as funções emotiva, conativa, referencial, poética, 

metalinguística e fática, se relacionam ao modelo interativo. Com isso, a linguagem 

é pautada mais como uma forma de energia e menos como um sistema estático. 

Segue para visualização, os elementos de um sistema de comunicação e as 

respectivas funções da linguagem: Emissor (emotiva), contexto (referencial), contato 

(fática), receptor (conativa), mensagem (poética), código (metalinguística). Neste 

trabalho, enfatizareamos a linguagem emotiva. Por isso, segue sua descrição de 

acordo com Quéau:  

 
Linguagem emotiva configura a relação clássica, centrada no emissor, 
sendo decifrada através da interatividade que coloca o sujeito em relação 
dialógica com os diversos códigos memorizados. A gestualidade do autor, 
mais que se expressar, se ramifica e combina com os dispositivos rede-
memória. Ao ponto de vista único, se sobrepõem múltiplos pontos de vista 
que relativizam a imagem. Logo, a função expressiva dá passagem à 
hibridização e ramificação do sujeito no universo das múltiplas linguagens 
(QUÉAU, 1993, p.91). 

 
 
Quéau afirma, também, que a imagem eletrônica encapsula, traduz e repensa 

o modo como a imagem moderna traduziu a arte oriental e primitiva. A imagem de 

computador codifica a imagem crítica da “arte pura”, a imagem tecnoconstrutiva 

industrial, a imagem subjetiva do surrealismo e a imagem expressiva da 

modernidade. Razão/expressão são encontradas nestas imagens, bem como nas 

imagens das mensagens religiosas virtuais. Nota-se, que as determinantes da arte 

moderna: a metalinguagem, os “limites da linguagem”, a imagem sincrética e 

subjetiva, estão embutidas nas imagens eletrônicas, que por sua vez, codificam o 

simbólico, o real e o imaginário. 

Na nossa sociedade, os sistemas de produção de linguagem são organizados 

em representações do nosso imaginário. Ultrapassa os modos de produção do 

passado incorporando-os, traduzindo-os, provocando, portanto, um constante 

retorno no tempo e não, necessariamente, uma evolução. A imagem digital 

possibilita diversos tipos de mediação, entre linguagens formais e representações 

sensíveis. Sabemos que o corpo pode experimentar, fisicamente, sensações ou 

modulações que representam ideias teóricas. “O corpo experimenta o inteligível de 

modo tangível.” (PLAZA, 1993, p.85) Isso ocorre porque as técnicas de virtualização 

colocam todas as informações no mesmo plano simbólico, independente do grau de 
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abstração. Teoricamente, permitem todas as passagens, entre real e virtual, ou 

qualquer mistura de natureza e artifício. Devemos evitar ver a imagem como algo 

natural, distraidamente percebida, e, sim, a partir de agora, atenciosamente lida, 

analisada, comparada ao seu contexto, tal como aprendemos a fazer no âmbito da 

informação escrita.  

      Philippe Quéau (1993) orienta que quanto mais estivermos imersos na 

imagem, mais precisamos aprender a desconfiar desta imagem, evitando, assim, de 

nos deixar mergulhar na pseudoevidência dos sentidos. Podemos aplicar esta dica 

quando recebemos e vemos o conteúdo da corrente religosa. Portanto, não há como 

fugir à estruturação do mundo pelos nossos meios de representação. Dificilmente, a 

generalização das representações virtuais e sintéticas caminha, cada vez mais, para 

virtualizar o mundo, e “tornar-nos simultaneamente nós mesmos mais ou menos 

virtuais” (QUÉAU, 1993, p. 98).  

Quéau faz um alerta para algo que já se concretizou em nossa sociedade, 

ou seja, ao modo como a noção da presença foi intensamente afetada pela 

perversão da relação com nosso próprio corpo. Caracteriza-se uma perversão uma 

vez que elementos fundamentais da nossa relação com os outros homens vêm 

sofrendo alterações, desapropriando os nossos hábitos mais interiorizados,  gerando 

intensas transformações no modo de agir do ser humano. Quéau nos faz pensar que 

é possível criar pequenos “mundos” do nada, e que é possível, “realmente”, habitar 

esses mundos. Existem pessoas que se satisfazem com os simulacros da realidade. 

A profetização de Quéau já se confirmou: “Não há dúvida de que o virtual venha a 

tornar-se o novo ópio do povo” (QUÉAU, 1993, p 99). Justamente por esse motivo, 

necessitamos agir de acordo com o seu desenvolvimento, dominar seu uso 

eticamente duvidoso e refletir sobre seus fundamentos.  

 

 

3 A IMAGEM FRAGMENTADA 

 

Neste capítulo propõe-se uma interpretação das correntes religiosas virtuais 

partindo da imagem. Para isso, analisaremos a corrente da Virgem Maria e a de 

Santo Expedito. Mas antes, falaremos da imagem sob a perspectiva de um antigo 

recurso visual: a fotografia. Embora o foco do trabalho não seja a fotografia, e sim, a 
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imagem, utilizamos a fotografia de ex-votos do Brasil, para mostrar como as práticas 

devocionais podem ser amplas. Enquanto existe a romaria, existe, também, a 

corrente religiosa virtual. Particularmente, nos focamos em três fotografias dos atos 

de fé no Brasil, feitas, respectivamente, por Antônio Saggese e Christian Cravo. 

  

3.1 UM OLHAR SOBRE A IMAGEM FOTOGRÁFICA 

 

Alberto Manguel (2001), relembra Plínio, o Velho, que em meados do Século 

I, d.c. escreveu no trigésimo quinto livro de sua História natural. Esse livro trata 

sobre a reclamação dos egípcios de que eles haviam inventado as artes da pintura e 

da escultura, antes que elas tivessem chegado a Grécia. Enquanto os gregos 

defendiam que essa invenção tivera início em Sicíone ou em Corinto. No entanto, 

havia uma aceitação geral de que a arte de reproduzir figuras humanas começara 

pelos desenhos do contorno da sombra humana. De acordo com Plínio, a filha de 

um determinado ceramista apaixonou-se por um jovem estrangeiro. Quando chegou 

a época de seu amado partir, ela traçou o contorno da sombra do rosto dele em uma 

parede e pediu ao pai para preencher as linhas com argila, criando assim uma 

imagem de seu amante ausente. A história de Plínio se tornou um clichê na história 

da arte, porque ela intencionava mostrar que as pinturas podem ser um espelho 

autêntico do mundo. Para Plínio, a subjetividade prejudicava a obra de arte. Mas 

sabemos que aquilo que lemos em um quadro ou outra qualquer manifestação 

artística, varia de acordo com a pessoa que somos e com o que aprendemos em 

nossa trajetória.  

A tentativa de que dois olhos enxergassem a mesma coisa, seguindo os 

antigos preceitos da história da arte, era aliada a noção de objetividade. A busca por 

algo que tivesse uma interpretação unitária, levou os irmãos Claude e Joseph 

Nicéphore Nièpce, a desenvolver uma prensa litográfica de ar quente, movida a 

motor, com a ajuda de uma camera obscura e papel sensibilizado. Esse processo 

possibilitou a produção de imagens fiéis à realidade, contudo as tonalidades eram 

invertidas, ou seja, o preto em lugar do branco – aquilo que hoje chamaríamos de 

negativos. Depois, esse método originou uma chapa que podia ser causticada para 
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criar uma cópia positiva. Anos mais tarde, Louis Jacques Mandé Daguerre, 

aperfeiçoou a criação dos Niepce. Sobre isso Manguel diz:  

 

[...] sua criação foi tão bem-sucedida que o governo francês a comprou em 
1839. A nova técnica, sob o nome de daguerreotipo, tornou-se 
universalmente popular, e apenas um ano mais tarde, em janeiro de 1840, 
Edgar Alan Poe, depois de recordar seus leitores de que o processo se 
chamava ‘fotogenia’ (‘das palavras gregas que significam pintar com o sol’), 
louvou a invenção francesa ‘como a mais importante e, talvez, a façanha 
mais extraordinária da ciência moderna (MANGUEL, 2001, p.90). 

 

 

Já o poeta Paul Valéry acreditava que a fotografia trazia a possibilidade da 

“percepção pura.” Para ele, o instantâneo corrigiu nossos erros, de insuficiência e de 

excesso, ressaltando aquilo que veríamos, se fôssemos todos, igualmente sensíveis 

a tudo o que a luz imprime em nossas retinas. A câmera transformou-se, por fim, no 

espelho fidedigno de Plínio, é o que afirma Manguel (2001).   

Para compreendermos melhor os dilemas impetrados pela fotografia na 

sociedade, é válido ressaltar que ela surgiu em um período transitório, ou seja, em 

meio aos movimentos artísticos do começo do século XX, que trouxeram outros 

desmembramentos para essa época, ocasionando mudanças nos paradigmas não 

apenas da pintura, como da música, da literatura e também no campo das ciências. 

Contudo, essas mudanças marcam de maneira clara, as disparidades e funções da 

fotografia e da pintura nesse período. “A distribuição, portanto, é clara: à fotografia, a 

função documental, a referência, o concreto, o conteúdo; à pintura, a busca formal, a 

arte, o imaginário” (DUBOIS, 1993, p.32).  

Phillippe Dubois (1993), ao expor as principais idéias de Baudeleire (1859), 

deixa evidente que no século XIX, após o surgimento da fotografia, houve de forma 

incisiva, essa separação da arte como resultado de uma prática que vem da 

imaginação e criatividade do artista, em contraposição a fotografia, que não podia 

ser considerada uma arte, pois esse era o resultado de uma ação objetiva. Ou seja, 

o científico, o documental, atributos dados a fotografia, não vai ao encontro do 

artístico, criativo e abstrato. A oposição objetivo/subjetivo era marcada nesse 

período com a fotografia e a arte.  

Nesse trecho do texto de Dubois, fica claro esse confronto: 
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  O papel da fotografia é conservar o traço do passado ou auxiliar as ciências 
em seu esforço para uma melhor apreensão da realidade do mundo. Em 
outras palavras, na ideologia estética de sua época, Baudelaire recoloca 
com clareza a fotografia em seu lugar: ela é um auxiliar (um “servidor”) da 
memória, uma simples testemunha do que foi. Não deve principalmente 
pretender “invadir” o campo reservado a criação artística (DUBOIS, 1993, 
p.30).  

 

 

Esse caráter de “testemunha” atribuído à fotografia, nos mostra a confiança 

que se tinha nessa categoria de imagem, ao ponto de ser um complemento da 

memória, pois, se essa última falha, lá está à fotografia para substituí-la. 

O embate entre aqueles que defendiam as especificidades de cada uma das 

duas formas de interpretação do real – pintura e fotografia – foi intenso. O 

desconcerto social gerado pela fotografia pode ser calculado nas palavras de Walter 

Benjamin, quando cita o jornal alemão Leipzig Anzeiger, que critica o “sacrilégio” que 

o novo invento comete ao inscrever a imagem num suporte, sem a intervenção 

humana. 

 
Querer ‘fixar efêmeras imagens de espelho não é somente uma 
impossibilidade (...), mas um projeto sacrílego. O homem foi feito à 
semelhança de Deus, e a imagem de Deus não pode ser fixada por nenhum 
mecanismo humano, no máximo o próprio artista divino, movido por uma 
inspiração celeste, poderia atrever-se a reproduzir esses traços ao mesmo 
tempo divinos e humanos (BENJAMIN, 1994, p. 92). 

 
 

No artigo, Benjamin apresenta, com propriedade indiscutível, aquele momento 

marcado pela chegada dessa nova forma de interpretação e até mesmo intervenção 

no real. O que para muitos era algo ligado indubitavelmente ao pecaminoso desafio 

ao princípio divino da imagem, para outros foi o elemento que marcou toda a 

modernidade. 

Houve uma crescente procura por retratos que encontra limitação no trabalho 

executado pelos artistas da época. Tamanha foi a estagnação que, em 1786, Gilles-

Louis Chrétien desenvolve um processo de produção quase em série de retratos: o 

fisionotraço. O invento combinava as várias técnicas e até o aparecimento da 

fotografia. Os estúdios dos fisionotracistas eram um sucesso comercial na Europa. 

Contudo, a procura crescente e o pouco tempo de trabalho na obra, fazia com 

que as imagens terminassem tendo quase a mesma base: havia pouca diferença 

entre os retratos. E é justamente neste contexto, que estão lançadas as condições 

favoráveis para o surgimento da fotografia. Mais que um cenário de aspectos 
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técnicos suficientes, está posta uma conjuntura formada pelo aparecimento de uma 

massa ávida por imagens e com recursos financeiros. E esses são fatores tão ou 

mais importantes que as questões técnicas (LOPES, 1994, p. 3-4). 

Este ambiente propício levou a fotografia a ser um produto de massas desde 

sua origem. E foram justamente os pintores de retratos os maiores pioneiros na 

disseminação do acesso ao novo invento. Benjamin cita esse fato da seguinte forma: 

 
 

  No momento em que Daguerre conseguiu fixar as imagens na câmera 
obscura, os técnicos substituíram, nesse ponto, os pintores. Mas a 
verdadeira vítima da fotografia não foi a pintura de paisagem, e sim o retrato 
em miniatura. A evolução foi tão rápida que por volta de 1840 a maioria dos 
pintores de miniaturas se transformaram em fotógrafos, a princípio de forma 
esporádica e pouco depois exclusivamente (BENJAMIN, 1996, p. 97). 

 
 

    Nièpce e Daguerre foram indenizados pelo governo francês e são os mais 

citados como pioneiros da fotografia. A exemplo dos irmãos Lumiére com o cinema, 

tiveram, mais que todos os fotógrafos primeiros, o mérito de disseminar e popularizar 

a produção automática de imagens. 

É neste aspecto que a objetividade, mais que qualquer outra parte do 

processo fotográfico, determina a “ideologia perspectivista”. Aumont, relatando os 

teóricos que descrevem o impacto da fotografia escreve: 

 

A máquina fotográfica é um rebento da câmara obscura. Como esta, é 
capaz de produzir automaticamente uma vista perspectivista opticamente 
perfeita, mas além disso, oferece sobre sua antecessora a vantagem 
decisiva de fixar essa construção, de registrá-la. Reconhecem-se aqui as 
teses “realistas” de numerosos críticos, em particular as de André Bazin, 
que a esse respeito deu uma versão impressionante, apoiada em uma 
grande metáfora religiosa: (...) Bazin vê “revelação” fotográfica como 
cumprimento da vocação mimética da arte e como uma das manifestações 
mais importantes do desejo, implícito em toda representação, de 
“embalsamar a realidade” (AUMONT, 1993, p. 180-181). 

 

Assim, a fotografia passou a assumir o papel de provedor de imagens de 

nossa sociedade, conquistando tempo e espaço. Foi inovador nos tornarmos 

testemunhas daquilo que em algum momento aconteceu: guerra, fatos marcantes, 

independente de seu aspecto público ou privado, a paisagem de terras distantes, o 

rosto de nossos antepassados, tudo isto nos foi permitido pela câmera. “Através do 

olho da lente, o passado tornou-se contemporâneo e o presente se resumiu a uma 

iconografia coletiva” (MANGUEL, 2001, p.92). 
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           A fotografia busca ainda seu espaço na sociologia, seja como uma maneira 

de expressar o imaginário social e a consciência social, seja como instrumento da 

socilogia para compreendê-los. A sociologia utiliza a fotografia como um aparato 

metodológico que possa contribuir seus meios de observação e registro das 

realidades sociais. Seria, portanto, um mecanismo capaz de captar a verdadeira 

amplitude ontológica do social. A fotografia é considerada por muitos, um elemento 

que garante complementaridade à objetividade nas Ciências Sociais. Mesmo 

apresentando um risco referente á subjetividade própria de uma categoria de 

expressão visual que possui vínculos com a arte.  

 

Das formas de expressão visual da realidade social, a fotografia é aquela 
que ainda procura o seu lugar na sociabilidade contemporânea. Talvez 
porque tenha sido, por muito tempo, a mais popular de todas, ao alcance de 
um leque amplo de usuários e instrumentalizada por uma variedade 
significativa de imaginários. A que se deve agregar, em consequência, a 
diversidade de suas funções: das puramente técnicas às puramente 
artísticas, passando pelas relativas ao lazer e à memória do homem comum 
(MARTINS, 2009, p. 33). 

 

            Torna-se evidente que a imagem fotográfica é mais do que um mero recurso 

técnico usado pelos cientistas sociais. Uma vez que antes desse uso, ela já era bem 

aceita pelo senso comum. Neste período, a Sociologia se considerava segura 

restringindo-se à muralha da objetividade e das técnicas, aparentemente definidas 

de observação e estudo das estruturas, processos e situações sociais. Foi, também, 

uma época em que a vontade de expressão do homem comum estava reprimida 

devido às regras sociais. Martins (2009) aponta a revolta estudantil, ocorrida em 

1968, que se manifestou em diversos países, devido a fatores indefinidos, como a 

responsável por implodir as barreiras impostas pelo relativo conformismo até então 

instaurado na sociedade. 

            As certezas entraram em crise quando ocorreram mudanças nas estruturas e 

nas funções sociais que separavam e classificavam as pessoas em grupos 

coerentes para a análise sociológica. Nessa época, as incertezas faziam nascer 

novos modos de ser em pontos distintos do globo. A Sociologia teve que 

acompanhar as modificações e se tornar aberta à subjetividade, ao momento e às 

formas sociais. Segundo Martins (2009), os mecanismos sociais passaram a 

enfatizar o repetitivo e não mais o transformador, e, “logo após a Segunda Guerra 

Mundial se mostrou mais salutar” (LEFEBVRE apud MARTINS, 2009, p. 62). Esse 
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fato exaltou a vida cotidiana na maioria das sociedades ocidentais e proclamaram a 

cotidianidade como a era de um novo modo de ser dominado pelo presente, pelo 

fragmentário e pela incerteza. Nesse período, a sociologia não fazia uso de recursos 

fotográficos, no entanto, essa sociologia voltada aos processos sociais cotidianos 

passou a recorrer as descrições sociológicas intensamente visuais.  

            Não há, necessariamente, um espaço promissor para a fotografia no campo 

da metodologia sociológica. O aspecto visual em algum ponto, entre as relações de 

negociação dos significados dos processos interativos e as relações sociais, entre 

sujeitos da situação social é inevitável. 

             A reflexão sociológica pode ajudar a fotografia a contornar suas limitações, e 

a partir disso, estabelecer o espaço que pode ter na Sociologia. A documentação 

fotográfica capta informações que permitem perceber nuances do imaginário social e 

das mediações nas relações sociais que a sociologia sozinha, certamente, deixaria 

passar. A contribuição da fotografia não é referente ao rigor da observação 

sociológica, contudo é quando a união da câmera com a lente consente ver aquilo 

que, por outros meios, não poderia ser visto. E seu apoio vai além, pois introduz 

mudanças nos processos interativos; na pluralidade de sentidos que existe, tanto do 

ponto de vista do fotógrafo, quanto do fotografado e ainda do espectador da 

fotografia.  

            Por isso, podemos arriscar e dizer que a fotografia é uma das peças do 

funcionamento desta sociedade, fortemente visual e dependente da imagem. Porém, 

é certo que ela não é o melhor retrato da sociedade. É nessa perspectiva, afirma 

Martins (2009, p.36), que se pode encontrar o elo entre a cotidianidade e a 

fotografia. Fala-se da fotografia como representação social e memória do 

fragmentário, que é o modo próprio de ser da sociedade contemporânea. Ela veio 

como um suporte da necessidade de vínculos das partes do todo que estava em 

desalinho, como aviso da tensão entre ocultação e revelação, tão peculiar à 

cotidianidade. Mesmo que tenha tido uma origem não específica, a fotografia 

encontrou nesses papéis seu desafio. 

           Na cotidianidade, a fotografia representa um dos meios materiais e simbólicos 

do que foi vivido.  Elementos que anteriormente se encontravam separados e em 

lados opostos, como o trabalho, o desfrute e o ócio, de acordo com as classes 

sociais, passaram a se aliar na sociedade contemporânea. A visibilidade da 

condição social ocorre por meio da supervalorização do aparente, transformando-se 
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em objetivo de vida independente das distinções de classe. É neste ponto que a 

forma subjuga o conteúdo. Até mesmo quando a intenção do fotógrafo é capturar e 

documentar alguma faceta da sociedade atual, o que ele conseguirá aprisionar é um 

momento incapaz de se esconder nos bastidores.  

            Nesse sentido, Martins (2009) diz que mesmo na fotografia documental, o 

fotógrafo é, também, protagonista da fotografia. Ele cita o exemplo de Martin 

Chambi, o famoso fotógrafo indígena peruano, que mesmo registrando momentos 

da elite branca e crioula de sua época, conseguia capturar, através de pequenos 

detalhes de luz e sombra, certa indianidade perdida, como a folclorização do índio. 

Chambí fotografava de modo intencionalmente indígena, e ainda assim, era bastante 

disputado. Apesar de fazer perceptíveis distinções entre índios e brancos em suas 

fotos, ele mesmo estava nelas como um fotografado invisível. O ato fotográfico do 

fotógrafo em “fotografar-se,” sem de fato sair na fotografia, tornou-se lugar comum 

na fotografia popular. Na fotografia sem estilo ou criação, a foto assume um papel de 

teste projetivo das particularidades cotidianas que é compreendido na interpretação 

de mundo dos simples. Esta é a categoria fotográfica que mais facilmente pode ser 

interpretada sociologicamente. Trata de documentar e imortalizar uma mentalidade e 

uma necessidade social, a necessidade de uma imagem do imaginado. Ou seja, 

daquilo que os outros sentidos se encarregam de sentir e registrar, destituídos da 

ditadura do olhar. 

 

 

3.2 A IMAGEM INSÓLITA 

 

            O fotógrafo busca dizer algo através da fotografia, isto é idealizado por ele 

desde o instante em que constrói a sua imagem fotográfica, imaginando-a 

previamente. É um processo que ocorre quando o tempo da realidade social é 

reduzido ao espaço aparentemente único da imagem fotográfica. Se a fotografia 

parece “congelar” um momento, sociologicamente, de fato, “descongela” esse 

momento ao remetê-lo para a dimensão da história, da cultura e das relações 

sociais, é o que afirma Martins (2009), ao dizer que o ato de “congelar” acontece 

quando os elementos de referência de um imaginário são ressaltados. Os 
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fotografados possuem somente uma interpretação ideológica ou imaginária, embora 

imaginem e sejam agentes e personificações das estruturas e dos processos 

sociais.  

          Um desafio metodológico que se coloca para os cientistas que se 

documentam com expressões visuais da realidade social é desvendar o que se 

esconde por trás do visível, e também do fotografável. À medida que buscamos lidar 

com a fotografia como mecanismo de compreensão imaginária da sociedade, essa 

provocação torna-se mais fácil. Mesmo se conseguirmos realizar uma etnografia dos 

elementos que integram determinada fotografia, desconstruindo-os no intuito de 

captar a essência da realidade social que ela pretende documentar, encontraremos 

algo diferente do que foi registrado no momento da foto. Será, sim, outra realidade 

regulada pelo tempo da fotografia, pela perspectiva e por aquilo que o fotógrafo 

socialmente representa e pensa. Martins (2009), nos diz que com a fotografia, a 

sociedade passa a ver mais e a ver menos ao mesmo tempo, porque passa a ver, 

através da mediação de um instrumento técnico da sociedade racional e moderna.  

            A produção da imagem aumenta o mecanismo de uma consciência 

fantasiosa que ao mesmo tempo liberta da razão e da técnica. Trata-se de uma 

consciência fantasiosa limitada a um único eixo de referência – a própria sociedade 

e suas disputas no eixo das relações sociais. É uma consciência que reflete uma 

sociedade que oculta e domestica dissimulada, na forma de razão e racionalização, 

alguns aspectos essenciais de expressão, de emoção, de criação e de vivência. Há 

um pseudodilema nas ciências sociais que teimam em querer diferenciar a fotografia 

documental da fotografia artística. Seria essa, uma discussão improfícua, pois existe 

uma dimensão artística na fotografia documental, bem como o contrário, também é 

verdadeiro.  

           Para o sociólogo, a parte fundamental da fotografia incide no imaginário e 

imaginação social de que ela faz parte. O sociólogo interpreta a fotografia a partir do 

olhar comum, da compreensão da vida social e da consciência social da qual é 

instrumento e expressão. 

Para Martins, 

 

A sociologia visual poderia ser também e, talvez, sobretudo, uma sociologia 
do conhecimento visual, sociologia de um modo de conhecer visualmente a 
sociedade e suas relações sociais e um modo de conhecer a consciência 
social e os crescentemente diversificados meios e modos de sua expressão 
(MARTINS, 2009, p.68). 
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           A sociedade se projeta na opinião popular da fotografia, se mostra como uma 

opção interpretativa. Apesar de não ter somente esta leitura fotográfica como 

possibilidade, no âmbito sociológico, é o que se poderia estabelecer como uma 

interpretação documental, Assim sendo, seria uma das matérias-primas do 

conhecimento, referente à construção social da realidade. Seria, então, uma 

Sociologia fundada no argumento de que a sociedade faz uma interpretação 

sociológica que atua, simultaneamente, como estrutura social e como processo 

cognitivo.        

 

 3.3 DECIFRANDO OS ATOS DE FÉ: fotografias da religiosidade brasileira 

 

           A hierarquia social incutiu no imaginário popular a ideia de que somente os 

ricos tinham o direito de se deixarem ver, fosse por meio da aparente soberba, 

através de fotografias. Aos pobres, era relegada apenas, a consciência da 

estratificação social. O que já dava indícios da grande relevância do ver e do visível 

na ordenação dos estamentos. É, portanto, compreensível que a ostentação era 

parte dos meios de dominação. Martins (2009) arremata essa ideia, ao dizer que as 

diferenças sociais tinham que ser vistas para ser legítimas, algo que permanece na 

cultura brasileira. 

          Como vestígio da fé e do ordenamento social barroco, o ver e o ver-se 

continuaram inseri dos na realidade das relações sociais, e, acima de tudo, da 

consciência religiosa. Distinguindo aqueles que possuíam estilo e o direito de tê-lo, 

dos que não o tinham.  Diante disso, fala-se da trajetória histórica e social dos 

devotos brasileiros que peregrinam em busca de pagar suas promessas. Esses 

devotos, levam uma bagagem referente ao imaginário social de privações, lutas, 

migrações e, certamente, as crenças religiosas populares que sempre 

acompanharam o povo em suas batalhas cotidianas. Os devotos reavivam e dão 

visibilidade ritual, do mesmo modo que repetem e reiniciam as dimensões, tanto 

históricas quanto simbólicas já arraigadas na realidade social da qual são agentes 

ativos. 

        Nesse sentido, sobre o catálogo da exposição Acts of Faith, Martins comenta: 
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O instante da fotografia não recobre senão um fragmento da temporalidade 
dessa peregrinação pela vida, dessa busca incessante e inacabável. Por 
isso, fotografias como as dessa exposição pedem uma demora na sua 
“leitura” e na sua apreciação. Quase um meditar com cada fotógrafo; quase 
uma liturgia de conciliação do ato fotográfico com o ato interpretativo  
(MARTINS, 2009, p. 74). 

 

           O flagrante do instante fotográfico pode esconder muitas singularidades, pode 

até reduzir a realidade social a um mero fragmento. Porém, não consegue mascarar 

o que sabe sobre a circunstância, o pequeno detalhe que guarda o seu próprio 

tempo. É, pois, esse tempo que pode fugir à compreensão visual do fotógrafo. 

Diante desse fato, é possível conceber a ida a lugares sagrados como um breve 

descanso devocional numa vida de sofrimentos em busca do mundo da Promessa. 

A maneira como uma romaria purificadora, por exemplo, pode causar um impacto 

visual afetando a sensibilidade do fotógrafo e, com isso, fazê-lo agregar à 

composição fotográfica, evidências que são da ordem da Utopia.  

 A fotografia cumpre sua função iconoclasta na religiosidade do brasileiro, 

acabando com o irrealismo fantasioso das imagens e figurações barrocas. A fé em 

tempos de fotografia assume um papel diferente, ela é menos uma fé marcada pelo 

medo e mais caracterizada pela esperança. 

 Segundo Martins,  

 

O envelhecimento e a deterioração da imagem fotográfica, na obra de 
Antônio Saggese, documentam justamente a materialidade da nova e 
moderna imagem no mundo religioso, uma certa secularização da crença. 
Mais do que deterioração do ex-voto, uma certa protestantização da crença, 
contraditória, porém: a imagem ainda é um suporte da fé (MARTINS, 2009, 
p. 78). 

  
 
           A fé é praticada como uma maneira de mostrar desconfiança em relação ao 

mundo secular e novo. Vai se destituindo de sua herança barroca. Assim, a 

fotografia começa a imobilidade categórica, moderna, secular e material, dos corpos 

no imaginário da fé. As pessoas posam tesas, prendem a respiração, evidenciando 

as limitações técnicas próprias da origem da fotografia. 

          Aquele que tem seu pedido atendido assume uma cumplicidade com o santo e 

tem a incumbência de divulgar seus poderes, já que o silêncio é característico da 

santidade. A pessoa que recebe a graça é quem, por gratidão, desempenha o papel 
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de testemunhar, de mostrar detalhes. Existem diversas maneiras de exibir os 

milagres que aconteceram no corpo. Pode ser desde objetos que tiveram contato 

com o corpo, como fardas oficiais, por exemplo, até mesmo elementos que fizeram 

parte do corpo como cabelos e próteses. Na foto de Saggese (Foto 1), os pedaços 

de barba que emolduram o rosto de um homem barbado que recebeu a bênção de 

um milagre, asseguram que está sendo doado o item de identificação que integra a 

própria identidade. Em um contexto assim, nada mais natural do que oferecer 

vestígios da identidade como testemunho do milagre e prova da fé.  

         Outro recurso antigo de afirmação da fé era um costume colonial realizado 

principalmente entre mulheres. Esse costume baseava-se em deixar crescer os 

cabelos com a intenção de doá-los a uma santa como oferenda. Fundamentava uma 

troca de partes, entre o corpo profano e mortal, e o corpo sagrado e imortal. Seria, 

nas palavras de Martins (2009, p. 79), “um reconhecimento de que a parte do corpo 

que foi objeto do milagre por meio dele se sacraliza”. 

 

 

Foto 1  - Antonio Saggese, Pirapora do Bom Jesus, 
São Paulo, 1992 

 
Fonte – wwww.google.com.br 

 
 

          A fotografia, ex-voto, declara o conflito que existe na relação estabelecida 

entre profano e sagrado, entre mortalidade e imortalidade, o sacrifício da oferenda 

de uma parte do corpo, e a atitude sacrificial da privação de um ornamento natural. 

Sobre esse assunto, constata-se que se dá uma representação, ao ofertar partes do 
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corpo que tiveram ajuda divina. Ao agir desse modo, é como se houvesse uma 

ressurreição parcial, um tipo de segundo nascimento. Neste ponto, se manifesta o 

imaginário, tanto no sentido do que foi imaginado, quanto em fazer o outro imaginar.  

O milagre remete à proximidade da morte, à intensa desordem que confronta dois 

mundos – aquele que transcende e o da vida. É por isso que Martins (2009) coloca 

que o milagre nos fala do tempo, da superação das partes do corpo mortas e 

doentes, substituídas por partes vivas e sadias; fala do renascimento, das 

transformações. 

 

Nos santuários, as salas das promessas ou salas dos milagres documentam 
essa mudança de concepções. Constitui uma espécie de teatro da fé, um 
lugar para ser visto, um espaço de testemunho através de objetos, de ex-
votos. Um modo de fazer o outro enxergar, de fazer ver para fazer crer, que 
constitui o testemunho por excelência (MARTINS, 2009, p.78). 

 

 

 

 

Foto 2 – Antônio Sagese, Aparecida do Norte, São Paulo, 1992 
 

 
Fonte – www.google.com.br 

 

         De acordo com Martins (2009), a ordem em que se dispõem fotos e objetos 

nas salas dos milagres, traz uma classificação, e nos fala do espaço, de 

permanência, de poder. A foto que Saggese fez na sala dos milagres em Aparecida 
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do Norte, em 1992 (Foto 2), mostra muito mais do que uma profusão de imagens 

fotográficas dispostas, simplesmente, com a intenção de serem vistas. O ângulo 

escolhido pelo fotógrafo transforma a sala em uma espécie de abóbada da fé. Nesse 

espaço, o fotógrafo destaca a pequenez de quem observa a sala, onde se dá um 

testemunho coletivo composto por milhares de fotografias de pessoas tocadas pela 

graça de um milagre. São tantos os testemunhos, que não se restringiram apenas, 

às paredes da sala, tiveram que usar o espaço do teto.  Saggese busca registrar a 

mortalidade dos testemunhos da imortalidade, através de imagens fotográficas. Mas 

ele só consegue fazê-lo, admitindo a imortalidade estética da fotografia, ou seja, 

interpretando-a sob a perspectiva de obra de arte. Ao realizar uma fotografia da 

fotografia, Saggese tenta devolver à fotografia, sua dimensão de arte. Procura salvá-

la de um convívio com o imaginário vulgar do senso comum. Devolvendo, assim, a 

sacralidade do estético a partir da universalidade de um modo de ver que supera o 

que é visto. 

          Na foto feita por Christian Cravo em Bom Jesus da Lapa, Bahia (Foto 3), a 

perspectiva de Saggese reaparece, nessa foto, de uma maneira diferente. O 

momento retrata um mundo que sobrevive intensamente na energia do sagrado, nas 

invasões constantes de um cotidiano instável, inacabado e infindável.     

 
Foto 3 – Christian Cravo, Bom Jesus da Lapa, Bahia (1998) 

 
Fonte – www.google.com.br 

 
 



74 

 

        A imagem barroca, que contribuía para a construção social do catolicismo 

popular, continua representada na cena da foto, ao passo em que o homem comum 

age movido pela mesma fé barroca de séculos atrás. Para Martins, (2009, p.81) “O 

ato de fé move e comove os circunstantes, pessoas e imagens”. O devoto que 

segura o crucifixo, dá vida ao Cristo agonizante. Ele segura, veementemente, com 

ambas às mãos, como se fosse o próprio cristo ressuscitado que ressurge do vale 

da morte, tal qual um triunfo milagroso do povo que o circunda. Usando as palavras 

de Martins (2009, p.82), “há movimento e vida nessa imagem que mescla estilos de 

um quadro da Renascença com o do Cinema Novo Brasileiro, como ‘O Pagador de 

Promessas’, de Anselmo Duarte, ou ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol.’” Sobre essa 

foto, é possível afirmar que existe um olhar de surpresa e estranhamento na ótica do 

fotógrafo que capta o resgate de um importante e solene rito de reconciliação do 

homem com sua divindade perdida. Isso se deve talvez ao fato de ter uma amplitude 

humana na coisa adorada. A fé popular se mostra como manifestação penitencial 

em relação à divindade imaginada e almejada. 

         A ótica do fotógrafo enxerga o invisível, isto é, ele capta os referenciais 

capazes de desconstruir os elementos da sacralidade da imagem fotográfica. O 

fotógrafo estranha o que vê e apreende esse estranhamento revelador, 

documentando-o. Seria um sagrado irrestrito, disseminado em toda parte, mas não 

em todos os momentos.  

          É inegável que as religiões populares do Brasil têm sido profundamente 

visuais. Torna-se admissível realizar uma abrangente etnografia do olho, do olhar e 

do visual na cultura das populações rústicas do Brasil. É um campo de tradição, mas 

também de potencial criativo, de novas expressões do que se percebia como antigo 

e persistente. O surgimento da fotografia no universo da fé, preenche e revela uma 

necessidade: a de imaginar o sagrado e de imaginar-se no sagrado, através das 

mediações simbólicas entre a materialidade e o milagre. Porque o milagre só 

consegue se efetuar na relação dos opostos: o sagrado com o profano, a morte com 

a vida, a saúde com a doença, o material com o sacralizado. Nesse momento de 

troca, a fotografia muda seu sentido, e passa a atuar como um momento único do 

próprio sagrado. 

          Uma fotografia registra o que é visto, porém refere-se ao que não é visto. Isso 

porque ao contrário da fotografia, o mundo não possui moldura. O olho transita 

livremente e pode captar o que está além das margens. Sabemos os limites de um 
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documento fotográfico, vemos que ele evidencia, apenas o que o fotógrafo quis 

enquadrar, e aquilo que determinada luz e sombra lhe permitiram revelar.  

          A fidelidade que a fotografia oferece, desde sempre admitiu que ela pudesse 

ser manipulada sem protestos, uma manipulação que as técnicas eletrônicas agora 

tornaram ainda mais imperceptíveis. Desde a retirada de alguém indesejado em 

nossas fotografias pessoais até a maneira seletiva de retratar as cenas de guerras 

nas reportagens, ou a representação de celebridades montada artificialmente, bem 

como os retratos de modelos retocados com aerógrafo, ou ainda, cenas cortadas de 

documentários. Assim, dessa forma, a fotografia permite certamente, mais do que 

qualquer outro tipo de arte, que a manipulação e a censura integrem seu próprio 

processo criativo. Na visão de Manguel (2001), um texto escrito, uma escultura, ou 

uma pintura, podem esconder informações a partir da própria obra, por meio da mão 

contida do artista ou até a partir de fora da obra. Segundo o referido autor, “[...] todas 

estas formas de arte – escrita, escultura, pintura – definem-se francamente como 

subjetivas, admitem as próprias ficções, exigem do público, a fim de existirem 

(conforme Coleridge assinalou), ‘a suspensão voluntária da descrença’” (MANGUEL, 

2001, p.93). Todavia, a fotografia, embora considerando a subjetividade da câmera, 

se apoia na nossa certeza de que aquilo que nós espectadores enxergamos, existiu 

de fato, em um dado e exato momento e que, enquanto realidade, foi apreendido 

pelo olho do observador. 

 

3.4 CORRENTES RELIGIOSAS VIRTUAIS: o invisível no visível 

 

            Esta breve abordagem sobre a fotografia, sendo ela também uma imagem, 

nos ajuda a pensar que as manifestações religiosas populares presenciais não irão 

se extinguir porque as correntes religiosas virtuais poderão assumir seu lugar. São 

apenas expressões de fé incidentes em situações culturais distintas. Aquilo que 

antes era uma relação mais pessoal, muito mais tátil entre o santo e o devoto, agora 

pode ser virtual. Continuará existindo uma necessidade de pagar as promessas para 

quem se comprometer a pagar, caso a graça seja dada. A foto de Cristian Cravo 

(Foto 3), mostra bem que o sacríficio poderia ser tanto físico, carregando algo 

pesado ignorando o calor, quanto abrindo mão de algo que marque a identidade do 

crente como a barba, assim como vimos na foto feita por Saggese (Foto 1).  
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             Nas correntes virtuais, o sacrifício, para que o pedido seja atendido, baseia-

se em enviar para a maior quantidade de amigos que se tenha na caixa postal da 

correspondência eletrônica.  Nessa situação, partimos do princípio, que não tomará 

mais do que alguns minutos, do tempo do emissor. Mesmo que não se queira fazer 

pedido algum, a mensagem aconselha o receptor a enviar, pois as palavras 

garantem que Deus sabe que você está em falta com Ele, e se você não reenviar, 

terá um futuro negativo. Outras mensagens são mais amenas e podem não pedir, ou 

ameaçar de modo algum. Somente pedem sutilmente para não quebrar ou 

interromper o fluxo da corrente, passando-a adiante. 

 Esta seção tem a intenção de analisar a imagem da corrente religiosa virtual 

da Virgem Maria e de Santo Expedito, conforme já foi explicitado. Ressaltamos que 

as questões referentes ao modo de sua emissão fogem à intenção deste trabalho.  

  Para melhor compreender as imagens, tanto a sua especificidade como as 

mensagens que elas veiculam, é necessário um esforço mínimo de análise. Mas não 

podemos analisar estas imagens se não soubermos do que estamos a falar ou a 

razão pela qual o queremos fazer. É, portanto, a este aspecto que vamos nos 

dedicar. 

               A interpretação da corrente da Virgem Maria, apoia-se, primordialmente, 

nos estudos de Martine Joly (1994), enquanto para a corrente de Santo Expedito, a 

investigação foi embasada, em Jacques Aumont (1993). 

 
 
3.4.1 A imagem pela mensagem 
 
 
 
 
           O critério da semelhança leva a imagem à categoria da representação. Se 

toda imagem é percebida como representação, implica dizer que a imagem é 

entendida como signo; um signo analógico. A semelhança é a sua origem de 

funcionamento.  

Ao posicionar-se sobre a significação da imagem, Joly afirma: 

 
 

O ponto comum entre as diferentes significações da palavra imagem 
(imagens visuais/ imagens mentais / imagens virtuais) parece claramente 
ser, antes de mais, o da analogia. Material ou imaterial, visual ou não, 
natural ou fabricada, uma imagem é antes de mais algo que se assemelha a 
qualquer outra coisa. Mesmo quando não se trata de imagem concreta mas 
sim mental, apenas o critério da semelhança a define: quer ela se 
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assemelhe à visão natural das coisas (o sonho, o fantasma, quer ela se 
construa a partir de um paralelismo qualitativo (metáfora verbal, imagem de 
si, imagem de marca) (JOLY, 1994, p. 43). 

 

           A partir do momento que a imagem é compreendida como signo, torna-se 

fundamental distinguir a imagem fabricada da imagem manifesta. Segundo Joly 

(1994, p.43), a primeira categoria citada, imita mais ou menos corretamente um 

modelo. Elas são então análogos perfeitos do real: ícones perfeitos. Enquanto as 

imagens manifestas, geralmente assemelham-se aquilo que representam. Elas se 

exemplificam através da fotografia, do vídeo ou do filme. Em tese, as imagens 

fabricadas são indícios, antes de serem ícones. Elas alicerçam o seu poder de 

convicção no seu aspecto indiciário e já não no seu caráter icônico. A semelhança 

cede-o ao indício. Neste caso, a opacidade fornece à imagem, a força da própria 

coisa e provoca o esquecimento do seu caráter representativo. A articulação da 

imagem entre semelhança, vestígio e convenção, nos faz compreender, não apenas 

a complexidade, mas também a força da comunicação pela imagem.  

          É bom ter em mente que se toda a imagem é uma representação, implica 

dizer que ela emprega, inevitavelmente, regras de construção. Se estas 

representações são compreendidas por outros que não aqueles que as fabricam, é 

porque há, entre elas, um mínimo de convenção sociocultural. Assim sendo, elas 

devem grande parte da sua significação, ao seu aspecto de símbolo. No caso das 

correntes, essas representações nos remetem à esfera religiosa e a assimilação que 

desta fazemos. 

           A proposta de analisar ou de explicar as imagens das correntes religiosas 

virtuais pode parecer suspeita e provocar inquietações variadas. Nesse caso, o que 

há a dizer de uma mensagem que, precisamente devido à sua semelhança, parece, 

naturalmente, legível? Outra atitude é contestar a riqueza de uma mensagem visual, 

através de um repetitivo questionamento sobre o que o autor pretendia. 

           Considera-se, diante desse fato, que uma análise não deve ser feita só por 

fazer, e sim, estar comprometida com algum projeto.  

            Diversos fatores conseguem explicar esta impressão de leitura natural da 

imagem, pelo menos da imagem figurativa. Em especial, a rapidez da percepção 

visual, assim como a simultaneidade aparente do reconhecimento do seu conteúdo 

e da sua interpretação. Outro aspecto é a dimensão efetiva da imagem. Trata-se do 

fato de o homem ter produzido imagens no mundo inteiro, desde a Pré-História, até 
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a atualidade. Destaca-se, ainda, o fato de todos pensarem ter a capacidade de 

reconhecer uma imagem figurativa, independente do seu contexto histórico e 

cultural. Foi justamente esse tipo de constatação e de certeza, que já levou à crença 

de que o cinema mudo era uma linguagem universal e que o advento do som se 

aventurava a individualizá-lo e isolá-lo. 

          Diante desses fatos, é possível encontrar, por toda a humanidade, modelos 

mentais e representativos tidos como universais, remetidos à vivência comum a 

todos os homens. Mas, nem por isso, podemos garantir que a leitura da imagem é 

universal. Tal afirmação só poderia ser um ato de ingenuidade e ignorância. A 

confusão que ocorre, entre percepção e interpretação, é o que gera esse impasse, 

uma vez que qualquer pessoa pode reconhecer, um, ou outro, elemento da imagem.  

É pertinente esclarecer, que vivenciando essa situação, não quer dizer, que se 

compreenda as particularidades que a mensagem pretende transmitir. 

            Nosso papel aqui é analisar a imagem é, exatamente, fazer a decodificação 

das significações que a aparente naturalidade das mensagens visuais origina. 

Contraditoriamente, esta naturalidade é espontaneamente encarada como suspeita 

pelos mesmos que a acham evidente quando pensam a ser manipulados pelas 

imagens. 

            Interpretar e analisar uma mensagem, não se baseia em buscar recuperar 

uma mensagem pré-existente. Trata-se de uma atividade que, consiste em 

compreender as significações, que determinada mensagem, em determinadas 

circunstâncias, provocam aqui e agora, sempre procurando expor o que é pessoal e 

o que é coletivo. Por isso, para analisar uma mensagem, é preciso começar por 

assumir o lado em que estamos, ou seja, o lado da recepção. 

            A mensagem visual pode ser considerada como uma linguagem, e por isso 

ser uma ferramenta de expressão e de comunicação. Em qualquer destes papéis, 

ela sempre assumirá a função de mensagem, para o outro. A corrente religiosa 

virtual, não é feita para um público específico. É feita de forma genérica, para 

agradar pessoas diferentes, com hábitos distintos e experiências e dilemas variados. 

Como ela é disseminada através da rede mundial de computadores, e no caso deste 

estudo, por meio da correspondência eletrônica, seu alcance é ampliado. Na 

internet, tudo está ali para todos que puderem acessá-la. Cabe ao receptor da 

mensagem, escolher fazer parte, ou não, de sua perpetuação. Em meio a esse 

universo, onde situações distintas são oferecidas, as correntes religiosas virtuais 
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encontram um modo de manifestar aquilo a que se propõem: possibilitar uma nova 

forma de experiência religiosa, independente de ser virtual ou não. Uma vez que ela 

é para todos, é inevitável que em algum momento, ela encontre quem a aceite e a 

entenda, sem preconceitos, ou regras. 

            De acordo com o esquema de Roman Jakobson explicitado por Joly (1994, 

p.62), será possível delimitar a abordagem que vai nos servir de referência. Assim 

sendo, a fundamentação sobre esse assunto, será focada nos estudos do linguísta 

russo supracitado. Sobre esse tema, o estudioso afirma que “A linguagem deve ser 

estudada em toda a variedade das suas funções” (JOLY, 1994) Nesse sentido, 

Jakobson elabora um sumário para analisar os aspectos essenciais de qualquer 

processo linguístico, de qualquer ato de comunicação verbal. Esse esquema de, 

Jakobson foi retomado e pode ser interpretado para qualquer ato de comunicação, 

inclusive visual. O conhecido esquema de seis polos dos fatores inalienáveis, assim 

se constitui: 

 

Esquema 1 – Os seis pólos da comunicação 

CONTEXTO 

| 

DESTINADOR__MENSAGEM__DESTINATÁRIO 

| 

CONTATO 

| 

CÓDIGO 

Fonte – JOLY, 1994. 

 

          Este tão conhecido esquema, que já contribuiu para muitas análises, 

interpretações e modificações, continua sendo aplicado, para compreender os 

princípios fundantes da comunicação, seja ela verbal ou não-verbal. Jakobson 

complementa esta ideia dizendo que cada um destes seis fatores ocasiona uma 

diferente função linguística.   Essa ocorrência vai depender se a mensagem 

pretende se centrar sobre algum destes fatores. Por isso, podemos representar as 

diferentes funções da linguagem, utilizando um esquema que retoma a estrutura da 

comunicação:  
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Esquema 2 – Funções da linguagem 

DENOTATIVA 

(ou COGNITIVA Ou REFERENCIAL) 

| 

EXPRESSIVA______POÉTICA_______CONATIVA 

    (ou EMOTIVA)                  

FÁTICA 

| 

METALINGUÍSTICA 

Fonte – JOLY, 1994. 

 

              É evidente que nenhuma mensagem, seja signo, símbolo ou código, se 

pauta em apenas uma destas funções. Uma será dominante, e responsável por 

determinar a sua realização. Isso não eliminará a influência secundária das outras 

funções, a qual deve ser observada, também, atentamente. 

            A teoria de Jakobson é vista por Joly (1994), como recurso interpretativo, 

através de seu livro Ensaios Gerais da Linguística. Através da sua interpretação, 

Joly nos recorda, rapidamente, as características destas diferentes funções: a 

função dita denotativa (ou cognitiva, ou referencial), concentra o conteúdo da 

mensagem naquilo sobre o qual falamos. Ela é dominante em numerosas 

mensagens, ou apresenta-se como tal. Com uma escuta, ou uma leitura mais atenta, 

é possível desvendar a manifestação concomitante de outras funções. Nenhuma 

mensagem pode ser absolutamente denotativa, mesmo que o pretenda, como a 

linguagem jornalística ou científica. A função dita expressiva (ou emotiva) centra-se 

no destinador ou emissor da mensagem, e esta será, então, mais manifestamente 

subjetiva.  A função conativa (do latim conatio = esforço, tentativa), serve para 

manifestar a implicação do destinatário no discurso. Manifesta-a através de toda a 

espécie de processos, tais como a interpelação, o imperativo ou a interrogação. A 

função fática concentra a mensagem no contato. Caracteriza-se pela presença de 

fórmulas ritualizadas como: está lá?; Pelo contato telefônico, ou pela presença dos 

suportes na conversação aparentemente, vazia de informações, tais como: então, 

tudo bem?, ah, sim?, etc.. Essas expressões servem para manter o contato entre os 

participantes. A função metalinguística tem como objeto o exame do código utilizado, 
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enquanto que a função poética trabalha sobre a própria mensagem ao manipular o 

seu lado palpável e perceptível, como as sonoridades ou o ritmo no caso da língua. 

         Após essa abordagem é perceptível que estas funções comumente associadas 

à linguagem verbal, não são exclusivas ao seu uso. Elas podem ser encontradas em 

outras linguagens. São capazes, por exemplo, de classificar as variadas imagens 

partindo de suas funções comunicativas. 

           É o caso das fotografias expostas neste trabalho, feitas pelos fotógrafos 

Saggese e Cravo. As suas fotos, mesmo tendo uma função cognitiva, possuem, 

também, uma dimensão expressiva ou emotiva. As imagens das correntes religiosas 

virtuais transmitem, basicamente, as mesmas funções das fotos dos atos de fé que 

vimos em uma seção anterior. Contudo, essas imagens exercem, também, a função 

conativa. Justifica-se porque fazem um esforço, uma tentativa de envolver o 

destinatário na mensagem, seja por meio da ordenação, por sugerir, de maneira 

imperativa, que reenvie, seja por fazer questionamentos sobre qual o limite da fé de 

quem a recebe. Desestabilizando as certezas que esta pessoa poderia possuir. 

            Para Joly (1994), a ideia de imagem é basicamente essa: além de servir 

como instrumento de comunicação entre as pessoas, a imagem pode, também, agir 

como um mecanismo de mediação, entre o homem e o próprio mundo. Se assim for, 

a imagem não é tanto considerada sob o seu aspecto comunicacional. Nesse caso, 

ela é vista como produção humana destinada a estabelecer uma relação com o 

mundo, como nos diz Jacques Aumont (2002). Vinculando-se com o Além, o 

Sagrado e a Morte, ela pode assumir uma função de símbolo, mas também de 

duplo.  

           Segundo Joly (1994), o ícone bizantino, por exemplo, era considerado pelos 

iconófilos como um instrumento de intercessão com Deus, através da beleza. De 

outra parte, era visto pelos iconoclastas como um duplo blasfemo. A imago (palavra 

latina que dá origem a imagem) era, também, o fantasma. Este caráter mítico pode 

aumentar até alcançar (se o aspecto de vestígio ou de indício da imagem 

predominar), um valor de idêntico. A função referencial, em geral predominante na 

imagem, pode se redimensionar numa função epistêmica, proporcionando-lhe a 

dimensão de instrumento de conhecimento. Nesse caso, fornece informações 

acerca dos objetos, lugares ou pessoas, por meio de decodificações visuais, tão 

diferentes como as Ilustrações, as fotografias, os desenhos ou, ainda, os painéis. 
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          A partir deste momento, vamos nos deter aos aspectos relacionados com a 

análise da imagem, ao qual nos propusemos. 

 

 

3.4.1.1 Análise dos elementos de uma Corrente 

 
 
 
 

Imagens 1 e 2 - Uma visita da Virgem Maria: 
Que a paz esteja com todos vocês! 

 

  
Fonte - Correspondência Eletrônica 

 

Antigamente, no mês de maio, era costume entre as pessoas 

católicas enviar uma imagem da virgem dentro de uma 

pequena caixa, que ia seguindo de casa em casa. Todas 

essas pessoas tinham muito orgulho em receber a imagem em 

suas casas. Era mesmo uma honra. 

Em lembrança deste antigo costume, está sendo enviada hoje 

para você esta imagem da Virgem Maria, a fim de que ela 

passe para ajudá-la, caso você aceite. 

 

Se você crê, ou não, será uma prova de amizade fazer seguir a 

mensagem, a fim de que a Virgem Maria viaje de casa em 

casa, de lar em lar, de escritório em escritório... Ela ficará 

bem se chegar onde alguém estiver precisando dela e ela 
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possa ajudar... aliviar os problemas... Nossa Santa Mãe 

percorre o mundo inteiro levando embora nossas 

preocupações. Eu a envio a você, mas não a retenha. Ajude a 

continuar seu caminho, levando o socorro a outras pessoas, 

pois há muitos que estão precisando dela agora.  

Boa Viagem, Nossa Senhora, Mãe querida!

Ilumine o caminho por qual passar! 

 

 

 

Imagem 3 – Virgem Maria 

 
Fonte – Correspondência Eletrônica 

 

 

 

 3.4.1.2  A história da Virgem Maria 

          

        Todo o conhecimento histórico a respeito da vida de Maria encontra-se nos 

Evangelhos escritos pelos apóstolos Mateus, Lucas e João, que fazem parte do 

Novo Testamento da Bíblia. Segundo a crença cristã, Jesus Cristo – o filho de 

Deus que nasceu na Terra como homem –, era o Messias que viera para libertar o 

povo de Israel, do domínio romano, e levá-los a um novo reino. Como mãe de 

Jesus, Maria ocupa um papel importante na teologia e idolatria de grande parte de 
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1,6 bilhão de cristãos que existem no mundo, especialmente daqueles que formam 

a Igreja Católica.  

         Os especialistas da religião calculam que Maria estava com 16 ou 18 anos 

quando seu filho nasceu em 4 a.C. No entanto, as circunstâncias precisas de sua 

morte são desconhecidas e os Evangelhos dão apenas, breves relances de sua 

vida. Ela pertencia à casa de Davi (LUCAS 1:26), morava na Baixa Galiléia e ficou 

noiva de um carpinteiro chamado José (MATEUS 1:18). 

          O anjo Gabriel lhe disse que, embora fosse virgem, ela conceberia o filho de 

Deus (LUCAS 1:26). Em Lucas 1:39, Maria visitou sua prima Isabel e recitou o 

Magnificant (“Minha alma engrandece o Senhore”). Ela foi uma presença 

silenciosa durante o nascimento de seu filho. Recebeu as visitas dos pastores e 

dos Reis Magos (MATEUS 1:12; LUCAS 2:1) e quando Jesus foi apresentado ao 

templo (LUCAS 2:21). Depois, quando Maria o encontra ensinando no templo, 

emite a segunda das três frases registradas: “Meu filho, por que agiste assim 

conosco?” (LUCAS 2:48). A última de suas frases foi emitida nas bodas de Canaã, 

quando disse à Jesus: ”Eles não têm mais vinho”, estimulando-o a realizar seu 

primeiro milagre, a transformação da água em vinho (JOÃO 2:1). Ela é vista pela 

última vez chorando aos pés da cruz, quando Jesus morre (JOÃO 19:25). 

         Conhecida nas escrituras como a Virgem Maria, logo começou a ser 

homenageada pelos cristãos como a Mãe de Deus. Por volta do século VII, eles 

passaram a acreditar que ela havia permanecido virgem por toda a vida (Sempre 

Virgem). Na Idade Média, a pureza perpétua de Maria passou a significar que ela 

não tinha pecado algum, nem mesmo o pecado original, e mais tarde, em 1854, foi 

definida no dogma da Igreja Católica Romana como a Imaculada Concepção. Em 

1950, o papa Pio XII decretou que Maria, ao final de sua existência na Terra, havia 

subido aos céus em corpo e alma. 

           As aparições de Maria a fervorosos fiéis, através dos anos, levaram à 

construção de altares em sua homenagem em todo o mundo. Dessas construções,

sendo as mais famosas são: o altar da Madona Negra de Chestochowa, na 

Polônia, reverenciado desde o século XIV; o retrato de Nossa Senhora de 

Guadalupe, comemorando a aparição no México, em 1531; Nossa Senhora de 

Lurdes (França, 1858); Nossa Senhora de Fátima (Portugal,1917). (Fonte: 

http://www.ahistoria.com.br/biografia-virgem-maria). 
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3.4.1.3  A descrição 

 

           Existem diversas correntes religiosas virtuais da Virgem Maria. Para essa 

pesquisa, no entanto escolhemos essa a corrente que traz três imagens em seu 

conteúdo. A primeira (Imagem 1) é uma medalhinha que de um lado carrega a 

figura da Virgem Maria e do outro o Sagrado Coração de Jesus. A outra é uma 

representação visual com sutis distinções da Virgem da imagem anterior. As 

medalhinhas são unidas por uma fita azul, e é como se estivessem flutuando em 

um céu também azul, um céu limpo, com nuvens brancas e azuis. e No canto 

inferior, direito, da imagem, está o número 1830. Uma das partes da medalha 

possui doze estrelas que estão dispostas no contorno oval de seu formato. No 

centro desta imagem, está uma cruz fundida a letra “M”, e abaixo dois corações 

vermelhos: um com uma flecha e outro sem. 

              Ao lado desta ilustração, vemos uma das imagens da Virgem que a 

mensagem comporta (Imagem 2). Nela se encontra uma mulher, com uma túnica 

branca e um manto azul celeste, que tem no rosto uma expressão serena. 

Cobrindo seus cabelos está um véu amarelo. Em sua cintura, encontra-se um 

pedaço de tecido azul que recai em um laço. Por trás e acima da cabeça da 

mulher, há a emissão de reflete uma luz dourada, bem como de nas suas mãos, 

porém desta parte reflete  de onde transparece um amarelo mais intenso.  Sua face 

está levemente inclinada para baixo e para a esquerda. Aliás, a figura que vemos 

não está numa posição frontal, seu corpo está levemente voltado para a esquerda. 

Ela está de pé em cima de uma esfera na cor verde escuro. Entre a figura feminina 

e o globo, existe uma serpente também verde, na qual a mulher pisa. No entanto, 

seu rosto somente transmite tranquilidade. Acima, envolvendo-a até a altura dos 

braços, estão algumas palavras que formam um “arco”. O plano de fundo desta 

imagem é um céu que transmite paz, onde a cor azul predomina nas nuvens. 

            Na terceira imagem (Imagem 3), a Virgem Maria está numa posição frontal, 

com a cabeça levemente inclinada para a direita. Suas vestimentas são iguais as 

da imagem anterior (Imagem 2). O véu na cabeça desta terceira imagem, é branco. 

Brancas, também são as nove estrelas que circundam esta mesma parte de seu 
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corpo; bem como, a luz que suas mãos emitem. Em meio às nuvens e sobre o topo 

de uma esfera azul, ela está serenamente, com uma aura branca, pisando em uma 

cobra verde. Esta imagem é toda construída em tons de azul. A única cor que 

destoa em sua composição é a da cobra. No que se refere aos signos plásticos, ou 

seja, as cores, destacam-se o branco e o azul.   

            Após as ilustrações, destaca-se a presença de há um texto que fala do 

costume de repassar a imagem da Santa dentro de uma caixa à casa das pessoas 

católicas, e que agora essa imagem está sendo enviada para ajudar quem a 

recebe. As palavras também dizem que será uma prova de amizade, passá-la 

adiante. No texto, se destaca destacando a importância de não retê-la, porque 

pode socorrer outras pessoas que precisam dela. 

           Partindo dos ensinamentos de Joly (1994), percebemos que três tipos de 

mensagens constituem esta mensagem visual: uma mensagem plástica (Cores,

formas,composição), uma mensagem icónica (figurativa), e uma mensagem

linguística. A análise de cada uma delas e, posteriormente, o estudo da sua 

interação, provavelmente irá permitir a descoberta da mensagem implícita no 

conjunto da corrente.  

 

3.4.1.4 A mensagem plástica  

 

O suporte - Inicialmente são mostradas duas das três imagens, depois o texto.  

Remete para o universo de uma religiosidade que não quer ser perdida e agora 

utiliza recursos tecnológicos. A maneira como se dispõem as informações (imagens 

e palavras), e o tipo de caracteres utilizados, assinalam que esta mensagem visual 

configura uma corrente religiosa. A imagem mostrada, que agora analisamos, 

recorre às marcas convencionais da maneira como a corrente era recebida e 

repassada antigamente, na própria casa. Nos dias atuais, essa prática se dá 

através do email. Trata-se, de ilustrações que naturalizam a representação, na 

medida em que se apresentam como imagens figurativas, com traços recolhidos da 

própria realidade religiosa do brasileiro, tendendo, deste modo, a fazer esquecer o 

seu caráter construído e escolhido. 

  A moldura -“Toda a imagem tem limites físicos que são de acordo com as épocas 
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e os estilos, mais ou menos materializados numa moldura.” (JOLY,1994, p.108).

Em todas as figuras da corrente em questão, existem molduras que não,

necessariamente, atuam como uma restrição da visão. Nesse caso, induz o 

espectador a construir imaginariamente, aquilo que não vê no campo visual da 

representação, mas que, no entanto, o completa: o fora-de-campo. 

Sobre a moldura Manguel diz:  

 

As imagens se apresentam à nossa consciência instantaneamente, 
encerradas pela sua moldura. [...] Com o correr do tempo, podemos ver 
mais, ou menos, coisas em uma imagem, sondar mais fundo e descobrir 
mais detalhes, associar e combinar outras imagens, emprestar-lhe 
palavras para contar o que vemos mas si mesma, uma imagem existe no 
espaço que ocupa, independente do tempo que reservamos para 
contemplá-la (MANGUEL, 2001, p.25). 

 

          O efeito de moldura contribui para arrematar a representação visual, 

conduzindo, em meio a um processo de leitura centrípeta, a adentrar na sua 

profundidade ficcional. Essa ocorrência é como se estivéssemos olhando um 

quadro, representando uma paisagem. 

           As delimitações pela moldura na imagem da corrente da Virgem Maria 

exemplificam bem esse pensamento. O que apreendemos, está além de suas 

laterais. A visão pode ficar restrita àquela amostra imagética, mas a imaginação vai 

além, para compreendê-la. 

          Enquadramento - Sobre esse assunto, Joly (2009, p.109) aconselha, que não 

se deve confundir o enquadramento com a moldura. Este é o limite da 

representação visual, o enquadramento corresponde à dimensão da imagem. 

         Considerando as duas imagens da Virgem Maria, aqui referidas, os 

enquadramentos estão sutilmente diferentes: vertical e relativamente estreito à 

direita, o que dá uma impressão de afastamento na primeira. E, como a segunda

possui uma simetria em ambas as margens, ou seja, tanto a direita como a 

esquerda, parece que ela está mais próxima.  

 Ponto de vista - Na segunda imagem da corrente, a Virgem está ligeiramente 

inclinada para a esquerda, e sua cabeça está voltada para baixo e para a 

esquerda. Enquanto, a terceira, está posicionada frontalmente, a quem vê a 

ilustração, embora sua cabeça esteja sutilmente inclinada para a direita. É como se 

esta representação da Virgem, estivesse um passo a frente da outra, parecendo, 
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portanto, mais acolhedora. 

           Contudo, o ângulo normal, à altura da Santa e de frente, é aquele que mais 

facilmente dá uma impressão de naturalidade à cena. De acordo com Joly (2009, 

p.110), imita a visão natural e se distingue de pontos de vista mais sofisticados (o 

diagonal, por exemplo), que caracterizam o operador em lugar de fazê-lo esquecer. 

Composição - “A composição, ou geografia interior da mensagem visual, é um dos 

seus utensílios plásticos fundamentais. Tem um papel essencial na hierarquização 

da visão e, portanto, na orientação da leitura da imagem” (JOLY, 2009, p.112). 

             Esta afirmação se deve ao fato de que a construção é fundamental no

processo de concepção da imagem. Nesse processo, a imagem considera ou 

descarta determinadas convenções surgidas historicamente, e varia de acordo com 

os períodos e os estilos.           

              Em um dos artigos fundadores da semiologia da imagem que tomam como 

suporte teórico a imagem publicitária, Georges Péninou (apud JOLY, 2009) 

lembrou, tendo em conta dos imperativos da leitura (o modo de ler no ocidente, no 

árabe e no chinês e japonês), tendo em conta as configurações privilegiadas que 

encontramos na imagem publicitária. São elas quatro: a construção focalizada, 

onde as linhas de força (traço, cores, iluminação, formas) convergem para um 

ponto do anúncio que tem o papel de montra e que se torna no lugar do produto a 

promover.  Nesse caso, o olhar é como que atraído na direção de um ponto 

estratégico do anúncio onde se encontra o produto; a construção axial, que coloca 

o produto exatamente no eixo do olhar, em geral exatamente no centro do anúncio; 

a construção em profundidade, em que o produto está integrado numa cena com 

um cenário em perspectiva, ocupando a frente da cena, no primeiro plano; e a 

construção sequencial, que consiste em fazer percorrer o olhar pelo anúncio de 

maneira a que, no final do percurso, ele caia sobre o produto, a maior parte das 

vezes situado (para a leitura da esquerda para a direita), na parte inferior direita do 

mesmo. O modelo mais convencional deste tipo de construção é a construção em 

Z, que começa na parte superior esquerda, leva a ler algo que conduz o olhar para 

a zona superior direita, para voltar a descer para a parte inferior esquerda 

retomando a leitura de um pequeno texto que termina na representação do 

produto, na zona inferior direita. 

             Embora Péninou tenha direcionado estes tipos de construção da imagem 



89 

 

para analisar representações visuais da publicidade, a utilizamos aqui, por 

entendermos que a mensagem visual interpretada como linguagem, possui 

intenções semelhantes, senão iguais. 

           Os modelos de construção estudados por Péninou, nos ajuda a perceber o 

recurso usado para elaborar a corrente da Virgem Maria, uma vez que foi usada 

uma construção sequencial, de uma página para a outra, que termina quando 

encontra a outra imagem da Virgem, ao fim da segunda página. Porém, cada 

página possui a sua lógica própria. Na primeira, temos o título da corrente no canto 

esquerdo superior e logo após as imagens. Neste momento nosso olhar é atraído 

para a zona superior direita, abaixo delas está um texto. Ao fim deste, está a outra 

imagem da santa, no canto inferior esquerdo.  

Forma – Quanto à forma, Balzac, em suas representações, considera como sendo 

aquilo que ela é em nós: apenas um artifício para comunicar ideias, sensações, 

uma vasta poesia. (MANGUEL, ano, p.29). 

          De acordo com Martine Joly a interpretação das formas, tal como a dos 

outros utensílios plásticos, é essencialmente antropológica e cultural. E, muitas 

vezes, impedimo-nos de transmitir a interpretação que é inevitável. Fazermos 

mentalmente, verbalizando-a, porque nos consideramos insuficientemente 

cultivados ou demasiado ignorantes no campo das artes plásticas para que nos 

autorizemos a fazê-lo. 

           Assim, para ver as formas organizadas numa mensagem visual (e 

compreender a interpretação que elas induzem), é necessário que nos esforcemos 

por esquecer aquilo que representam e olhá-las só por si, com atenção.  Em uma 

observação inicial da corrente da Virgem vemos que, a partir de uma associação 

clara e rápida, identificamos linhas curvas, formas redondas, feminilidade e 

suavidade. Os traços finos e suaves aliam-se a um plano de fundo em branco e 

azul, garantindo uma visão acolhedora da imagem. 

          Cores e a iluminação - A explicação das cores e da luz, assim como a das 

formas, é antropológica. A sua percepção, tal como toda a percepção, é cultural, 

mas talvez nos pareça mais natural do que qualquer outra, como se fosse dada.  

Esta mesma naturalidade nos dá uma chance para ajudar, no fim de contas, a 

interpretá-las. Realmente, nos diz Joly (p.116-17), a cor e a iluminação têm sobre o 

espectador um efeito psicofisiológico, uma vez que opticamente apercebidas e 
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psiquicamente vividas (expressão do professor e pintor Kandinski), colocam o 

espectador num estado que se assemelha ao da sua experiência primeira e 

fundadora, em matéria de cores e de luz. 

           Reportando ao nosso objeto de análise, identificamos que os tons das 

ilustrações são basicamente os mesmos. Branco cor da pureza, da inocência. 

Também está presente no céu, onde predomina o azul. O verde está na cobra e na 

esfera da representação, da primeira Virgem. A tranquilidade das cores claras

contrasta com a sobriedade do verde. Associações como estas, por mais evidentes 

que sejam no caso em análise, são, certamente, impulsionadas pelos signos 

icônicos. Como estas cores estão inscritas em um contexto onde se destacam 

motivos que remetem à religião, conferimos à imagem este significado. A 

circularidade icônica/ plástica funciona plenamente nesta situação.  

           A iluminação, nestas ilustrações, imita a luminosidade esperançosa do céu 

de primavera, onde a luz não é tão intensa, quanto no verão, nem tão fraca, quanto 

no inverno. Os feixes de luz dourada emitidos, tanto pelas mãos, quanto pela 

cabeça da Virgem, remetem ao sagrado, às propriedades curativas e espirituais 

intensas, e se destacam quando encontram a cor acolhedora do céu de cores 

claras. 

Textura – “Considerar a textura como um signo plástico é uma abordagem 

relativamente nova e que esteve muito tempo ausente da teoria e da história da 

arte, assim como da semiótica.” (JOLY, p.118). Mas, nem por isso, foi descartada 

das preocupações dos pintores, dos fotógrafos, dos diretores de fotografia de 

cinema, resumindo, das artes plásticas, dentre outros.  Joly dá as dicas para 

percebermos a textura, dizendo que é uma qualidade de superfície, do mesmo 

modo que a cor, definindo-se pela qualidade de elementos, tais como natureza, 

dimensão e qualidade da sua repetição.  

          A percepção visual que entendemos como fria é aquela que supõe uma 

colocação do espectador à distância; sendo reaquecida, poderíamos dizê-lo, e 

tornada mais sensual pela textura da representação, a qual solicita uma percepção 

tátil. Ao solicitar, a partir de sensações visuais, outros tipos de sensações (táteis, 

auditivas, olfativas), uma mensagem visual pode ativar o fenômeno das 

correspondências sinestésicas. 

            Na corrente que estamos estudando, nota-se o mesmo tipo de textura lisa 
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nas três ilustrações, oferendo uma percepção gelada, que acentua o carácter de 

distância da imagem, deixando-a com uma perspectiva meramente visual. 

Resumo das significações plásticas - Por mais difícil que seja separar radicalmente 

significação plástica e significação icónica, esta primeira abordagem mostra, de um 

modo propositalmente didático, como o dispositivo plástico da mensagem visual é 

portador de significações bastante perceptíveis. Vemos que se firmou um princípio

de semelhança entre as imagens que harmoniza os iguais, uma vez terminada a 

leitura. Acolhimento, tranquilidade, pureza, suavidade, interligam-se e recuperam 

seu tom, por conseguinte, ligado ao sentido da leitura. O visual se sobrepõe ao tátil. 

Com isso, podemos captar que existe mais do que uma semelhança visual, uma 

vez que a repetição de imagens dentro da mesma lógica plástica remete a uma 

reafirmação do que realmente quer transmitir: uma significação universal suavizada 

de elementos já conhecidos pela sociedade. 

 

 

3.4.1.5 A Mensagem Icónica 

 

           Os signos icónicos ou figurativos, já foram vislumbrados através da 

descrição verbal. Cada um deles existe, não apenas, pelo reconhecimento dos 

motivos, conseguido, devido a em função da relevância das regras de 

transformação representativa. Eles estão ali para outra coisa diferente de si próprio, 

para as cognições que o circundam como satélite. 

          Os motivos - Na primeira ilustração da corrente, temos uma medalha com 

dois lados, em um, está uma mulher e do outro lado, dois corações, e um fio. Há,

também, nuvens por trás dessa imagem. Depois percebemos a primeira das duas 

imagens da Virgem, onde há um manto, um véu, uma túnica, um laço, uma mulher, 

uma cobra, uma esfera e nuvens. Vale ressaltar, que ambas as representações da 

Virgem, possuem a mesma descrição. Partindo desses elementos, temos então um 

tipo de deslocação do sentido, que se apresenta disposta da seguinte maneira: 

 

 

 



92 

 

Significantes                      Significados de                 Conotações de 
Icônicos                            Primeiro nível                   Segundo nível 

 

1.Medalha                            Jóia/ornamento                 Ornamento/Orgulho/Proteção                                       

 
2. Corações                                 Amor                              Afeição/Sofrimento/Vida 
 
3. Nuvens                                     Céu                               Tranquilidade/Sacralidade                   
 
4. Manto                                   Vestuário                          Vestuário/conforto/Calor               
 
5. Véu                                      Ornamento                                     Pureza 
  
6. Túnica                                   Vestuário                               Vestuário/conforto 
 
7. Laço                                     Ornamento                                      União 
 
8. Esfera                                      Círculo                                       Perfeição 
 
9. Cobra                                      Animal                                Perigo/Traição/Veneno 
 
10. Cordão/fio                              Ligação                                   Vínculo/união 
 
11. Mulher                                Feminilidade                                Maternidade 

 

              A descrição destes mecanismos associativos poderia ter sido feita de 

modo diferente. Mas, com a diferença de um, ou outro detalhe, aproximaríamos ao 

mesmo resultado. Assim, dessa forma, mesmo que não verifiquemos muitos 

caracteres, estes elementos são satisfatórios para reunir um certo número de 

qualidades atribuídas a uma mulher imaginária, pura, tranquila e acolhedora, 

calorosa e amorosa. Com essas qualidades, que progressivamente vamos 

assimilando à imagem estereotipada de uma santa, incutida em nossa memória 

emotiva e visual. É sabido que, ao longo dos anos pela  a Igreja católica que opta 

por representar  fisicamente seus ícones sagrados, visando imortalizá-los. 

Observamos, até este momento, os processos de associações gerados por 

representações de objetos, ou de fragmentos de objetos, socioculturalmente 

determinados. 

             A posição do personagem - Neste ponto, trataremos da interpretação das 

posturas. Partiremos então da ideia de que as representações figurativas destacam 

personagens. Nesse caso, e uma parte da interpretação da mensagem é, portanto,
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definida pela cenografia, que resgata posturas culturalmente codificadas. Joly 

(2009, p.123) afirma que, “a disposição das personagens pode ser interpretada 

tendo como referência os usos sociais (relações íntimas, sociais, públicas...). Mas 

ela pode também ser interpretada relativamente ao espectador”. 

        Apoiando-se em Péninou, Joly continua mostrando como interpretar a 

imagem. Para isso, alega que a alternativa clássica é a de apresentar o

personagem, ou os personagens, tanto de frente, como de perfil. Ou o personagem 

dá ao espectador, ao enfrentá-lo olhos nos olhos, a impressão de ter com ele, uma 

relação interpessoal, instaurada entre um eu e um tu. Outra ocorrência se dá ao

desviar o olhar, dando a impressão de assistir a um espetáculo apresentado por 

um ele, ou seja, uma terceira pessoa. Neste caso, o tipo de apoio solicitado é 

diferente: desejo de diálogo e de resposta a uma injunção no evento do face a face, 

desejo de imitação e de apropriação das qualidades do personagem, no caso do 

espetáculo. 

          Retomando a imagem da Virgem Maria, constatamos a intenção da primeira 

e da segunda ilustração por meio da explicação acima. Esse fato se dá, quando a 

santa está com o corpo e o olhar voltados para a esquerda e para baixo, de modo a 

não encarar o espectador. Assim sendo, ela é representada de maneira a convidá-

lo a ver seu espetáculo, querendo que ele imite suas qualidades celestiais. Já na 

segunda, onde ela está de frente para quem a vê, a finalidade é dar a impressão,

de que há, entre a santa e o espectador, uma relação interpessoal, e por isso, mais 

próxima.  

           Síntese da Mensagem Icônica - A análise da mensagem icônica evidencia 

que a interpretação dos motivos é feita por intermédio do processo da conotação.

Trata-se de um processo ele próprio amparado por conotadores de diversas 

ordens: apreensões socioculturais dos objetos, dos lugares ou das posturas, e a 

além da autorreferência (A Virgem Maria). Observamos que esta interpretação é 

ancorada no saber do espectador e pode variar e dirigir-se para significações mais 

ou menos diferentes, distinguindo-se do reconhecimento puro e simples dos 

motivos que corresponde à descrição verbal da imagem. O chamado 

reconhecimento simples não é suficiente para compreender a mensagem que com 

ele se constrói, mas que também o ultrapassa. Neste sentido, Manguel nos ajuda 

dizendo: “Conforme Bacon sugeriu, infelizmente (ou felizmente) só podemos ver 
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aquilo que, em algum feitio ou forma, nós já possuímos imagens identificáveis, 

assim como só podemos ler em uma língua cuja sintaxe, gramática e vocabulário já 

conhecemos” (2001, p.27). 

          Na corrente analisada, os diferentes subsídios concorrem para associar uma 

determinada ideia, estereotipada — de pureza, de conforto, de aceitação, de 

maternidade, de cuidado e de calma, de domínio tranquilo dos elementos —, a 

certo tipo de vestuário. Fala-se de um vestuário que pode ser usado por uma 

Santa, de acordo com nossa compreensão sociocultural, bem como por qualquer 

pessoa que pretenda se associar às suas qualidades. 

          Sobre dois elementos que se destacam na imagem da corrente, a auréola e 

o manto, Alberto Manguel nos dá pistas de como interpretá-los. Através de seu livro 

Lendo Imagens, ele diz: “A infinita compaixão de Maria é um dos atributos de sua 

santidade, uma santidade tradicionalmente simbolizada por uma auréola.”

(MANGUEL, 2001, p.31). Como vimos, atrás dela, em nossa ilustração da Virgem, 

há uma luz. O mesmo autor ainda diz: 

 

Aos olhos do cristão, o efeito da auréola é inequívoco, um trocadilho visual 
conhecido desde os primórdios da Igreja cristã. No Império Romano tardio 
os raios de sol eram usados para coroar a cabeça de Apolo, o deus do 
Sol; essa imagem ardente tornou-se, primeiro, o emblema do imperador 
Constantino, o primeiro imperador cristão (um emblema que, 
posteriormente, Luís XIX, o Rei Sol, tomou emprestado, em Versalhes), e 
depois do próprio Cristo. Após Cristo, o Cordeiro de Deus, os anjos e 
todos os santos herdaram esse traço singular de divindade: a auréola 
radiante (MANGUEL, 2001, p.70).  
 

 
          O referido autor ressalta o fato raro de uma particularidade artística ter se 

deslocado do Ocidente para o Oriente, uma vez que a auréola transitou pelo 

Oriente Médio e a Índia, indo, enfim, coroar Buda. Ele destaca, também, a 

importância da forma que a auréola adquire: (p.71): “O círculo, a mais perfeita das 

formas geométricas, foi usado para simbolizar a perfeição do próprio Deus”

(MANGUEL, 2001, p.71). Ou seja, uma auréola quadrada e, portanto imperfeita, 

servia para adornar a cabeça de alguém ainda vivo, na época em que a pintura 

havia sido feita. Já as auréolas hexagonais, eram usadas para coroar figuras 

alegóricas.  Como se vê, Ou ainda, a auréola pode ser um mero detalhe natural da 

pintura que ajuda a identificar a santidade de nossa figura.  

         De certa maneira, nós, os espectadores, que recebemos os indícios da 
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identidade divina de Maria, através das cores e estilo de suas roupas. Sobre esse 

assunto neste sentido Manguel (2001, p.79) afirma:  

 

A roupa de Maria se alterou no decorrer dos séculos, abandonando certos 
valores simbólicos e adquirindo outros, mas a cor azul-celeste 
permaneceu com ela, como a deusa do céu. Ainda em 1649, o mestre de 
Velázquez, o artista espanhol Francisco Pacheco, na sua Arte da Pintura, 
defendeu que o manto de Maria deveria ser azul e de nenhuma outra cor 
(MANGUEL, 2001, p.79). 

 

          Com base na imagem, é possível constatar que o seu vestido (ou túnica) na 

ilustração é, aparentemente, feito com um tecido e corte simples, sem 

suntuosidade. A cor não foge as definições que os artistas plásticos de outrora 

delimitaram.  A simplicidade referente ao seu modo de vestir opõe-se a sua 

superioridade em relação às aflições terrenas, a ganância, a cobiça e ao mal que 

assolam a humanidade. Parece estar ali, para solucionar os desafios e limitações 

dessa mesma humanidade.  

 

3.4.1.6 A Mensagem Linguística 

 

           Não é mais novidade que a mensagem linguística é preponderante na 

interpretação de uma imagem como um todo, considerando que ela seria 

particularmente polissêmica, isto é, poderia produzir numerosas significações 

diferentes que a mensagem linguística deverá expor. 

            Ressalta-se, que mesmo sem entrar em detalhes sobre o debate em torno 

da polissemia da imagem, remeteremos a alguns pontos que enxergamos como 

essenciais. Simplesmente Para isso, nos apoiamos na compreensão de que se a 

imagem é polissêmica é porque agrega, em si, uma grande quantidade de 

informações, a exemplo de qualquer enunciado longo. Observamos que a 

descrição de uma mensagem, independente de ser reduzida, demanda a 

construção de um enunciado consideravelmente longo e complexo, sendo ele 

mesmo detentor de numerosas informações e, por esse motivo, adquire um 

aspecto polissêmico. No que se refere à interpretação da imagem, poderá ser 

conduzida de modo diferente, dependerá do fato dela estar ou não relacionada com 

uma mensagem linguística e da maneira como esta mensagem — caso haja 
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mensagem linguística — responde, ou não, à expectativa do interlocutor. Neste 

caso, o nome corrente, que tão rapidamente notamos, orienta a leitura da 

mensagem. 

            Lembremos Roland Barthes, citado por Joly (2009), que distinguiu na 

imagem publicitária diferentes tipos de mensagens, mas que podem ser utilizadas 

para todos os tipos de imagem, que tinha isolado em sua análise a mensagem 

linguística, para, posteriormente, estudar o tipo de relação que ela poderia 

estabelecer com a imagem e o modo como orientaria a leitura. Para Barthes, 

apresentam-se dois casos principais de figuras, conforme a citação: (Apud JOLY, 

p.127):  

 [...] ou o texto tem, em relação à mensagem, uma função de âncora ou 
então tem uma função de substituição. A função de âncora baseia-se em 
deter essa corrente flutuante do sentido, resultado da inevitável polissemia 
da imagem, sugerindo o bom nível de leitura e o que deve ser priorizado 
entre as diferentes interpretações que uma única imagem pode 
proporcionar. A imprensa oferece exemplos cotidianos desta função de 
âncora da mensagem linguística, a que chamamos também a legenda da 
imagem. Enquanto a função de substituição surge quando a mensagem 
linguística vem integrar as carências expressivas da imagem, tornando-se 
sua substituta. 

 
 
           De fato, a despeito da riqueza expressiva e comunicativa de uma 

mensagem meramente visual (como evidencia a extensão da nossa análise), há 

coisas que ela não pode dizer sem recorrer ao verbal, é o que constatamos após 

as definições de Barthes.  

         No caso da corrente religiosa virtual da Virgem Maria, o texto assume, em 

relação à mensagem, uma função de substituição, pois existe para completar as 

necessidades expressivas da ilustração, agindo, portanto, com o intuito de troca, 

suprimento para dar sentido a corrente em seu conjunto. 

A Imagem das Palavras - A diferença de conteúdo é inicialmente marcada pelo 

grafismo, pela cor e pela disposição na página. A hierarquia mútua é apontada pelo 

tamanho e pela espessura das letras: altas e negras para o título, grossas e azuis 

para o texto que explica o motivo da corrente. O apelo visual alcançado, através da 

espessura das letras do texto, evoca uma leitura feita de cima para baixo. Seguindo 

a ordem do grande para o pequeno. 

         A escolha gráfica está profundamente vinculada à escolha plástica. As 

palavras possuem, indubitavelmente, uma significação de imediata compreensão, 
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mas esta significação é colorida, pintada ou orientada, antes mesmo de ser 

percebida pelo aspecto plástico do grafismo (a orientação, a forma, a cor, a 

textura). Esse fato ocorre da mesma maneira que as preferências plásticas 

contribuem para a significação da imagem visual. 

        Na corrente que vimos, a escolha da cor provoca diferentes tipos de 

associações interpretativas. O título é preto, o texto é predominantemente azul, 

mas possui uma parte destacada em vermelho. Isso garante um tipo de declinação 

visual do texto, onde a pequenas partes em vermelho ganham mais atenção, 

correspondente a mudança de interlocutor. É então, que a relação com o implícito 

adiciona sua significação: citamos três cores intensas que constituem a mensagem 

linguística e elas vão dialogar com a tranquilidade da ilustração. Justamente por ser 

seu oposto conseguem transmitir suas características à própria imagem. O texto 

recomenda o reenvio, mas a ênfase para esse feito está, também, na cor das 

palavras. 

           O Conteúdo Linguístico – Passemos, finalmente, ao conteúdo do texto e ao 

tipo de relação que mantém com o resto da corrente. Salientamos que por se tratar 

de um texto relativamente longo, destacamos abaixo suas palavras-chave para 

facilitar a interpretação. 

UMA VISITA DA VIRGEM MARIA – Título que informa do que se trata a corrente e 

por quem o receptor está sendo visitado. 

QUE A PAZ ESTEJA COM TODOS VOCÊS! – Subtítulo que busca quebrar 

barreiras de recusa com essa recomendação de sossego. Todos vocês generaliza 

o receptor/interlocutor. 

Antigamente, no mês de maio, era costume entre as pessoas católicas enviar uma 

imagem da Virgem dentro de uma pequena caixa, que ia seguindo de casa em 

casa. Todas essas pessoas tinham muito orgulho em receber a imagem em suas 

casas. Era mesmo uma honra. 

Em lembrança deste antigo costume, está sendo enviada hoje para você esta 

imagem da Virgem Maria, a fim de que ela passe para ajudá-la, caso você aceite.

Se você crê, ou não, será uma prova de amizade fazer seguir a mensagem, a fim

de que a Virgem Maria viaje de casa em casa, de lar em lar, de escritório emitório... 

Ela ficará bem se chegar onde alguém estiver precisando dela e ela possa ajudar... 

aliviar os problemas... Nossa Santa Mãe percorre o mundo inteiro levando embora 
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nossas preocupações. Eu a envio a você, mas não a retenha. Ajude a continuar

seu caminho, levando o socorro a outras pessoas, pois há muitos que estão 

precisando dela agora.     

       Boa Viagem, Nossa Senhora, Mãe querida! Ilumine o caminho por qual passar. 

 

         As palavras destacadas, no começo do texto, remetem à temporalidade, à 

Religião, à própria imagem da santa e aos sentimentos que ela costumava 

despertar em quem a recebia. O segundo parágrafo reforça a importância da 

imagem e comunica sua intenção em ajudar. Em seguida, no início do parágrafo 

seguinte, destaca-se a partícula “se” que indica uma condição, pois poderia ser 

substituída por “caso”. 

          A mensagem recorre também a sentimentos nobres como amizade, honra e 

orgulho. Ela solicita o reenvio da corrente e usa palavras como preocupações, 

problemas e socorro em linhas consecutivas para salientar o fato de que a imagem 

possibilita, justamente, o oposto desses significados. 

         O pronome você é usado algumas vezes, provavelmente, com o intuito de 

fortalecer o elo e a responsabilidade entre o receptor e a santa. As palavras 

imagem e santa aparecem alternativamente em todos os parágrafos, mostrando 

que o texto atua como um suporte da imagem, explorando sua função de 

substituição, pois integra as necessidades expressivas da mensagem visual,

dando-lhe sentido por meio da figura estereotipada de uma santa como ligação 

entre texto e ilustração.            

         No fim, o emissor se dirige diretamente à santa, evidenciando seu caráter 

maternal, através do substantivo mãe, que, enquanto querida, denota o vínculo 

emocional que ele pretende demonstrar.  

         Sem esse texto não haveria a explicitação de que se trata de uma corrente 

religiosa virtual. Antigamente, esse costume era algo feito presencialmente. Nesse 

caso, uma pessoa se dirigia à casa de outra, para entregar a caixa contendo a 

imagem.  Agora, com o advento da internet e da cibercultura, essa prática precisa 

de um suporte verbal para comunicar e esclarecer seu intuito.  

         Síntese Geral - A síntese geral da mensagem implícita, construída por esta 

corrente, é agora fácil de ser feita. É direcionada ao leitor como forma de exercício 

para desenvolver sua percepção, retomando os aspectos de cada síntese parcial.  
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           Acreditamos ter mostrado como o conjunto de recursos da corrente em 

análise leva a significação global de uma mensagem visual, uma vez que ela é 

construída pela interação de diferentes utensílios e de diferentes tipos de signos: 

plásticos, icónicos, linguísticos. A interpretação destes variados tipos de signos

dialoga com o saber cultural e social do espectador, que é quem faz grande parte 

do trabalho de associações mentais. Este trabalho de elaboração associativa, tanto 

pode ser feito como não, ou apenas, ser feito parcialmente. Joly lembra que o 

trabalho da análise, que não é característica do leitor normal, incide, exatamente,

em encontrar o maior número possível de solicitações em funcionamento, 

considerando o contexto e os objetivos da mensagem visual, e também o horizonte 

de expectativa de quem a recebe. Uma análise feita da maneira como fizemos 

permitirá revelar as possibilidades de interpretação mais alicerçadas e mais 

coletivas, mas nem por isso é possível englobar toda sua totalidade ou variedade 

das explicações individuais. 

             Ambicionamos, também, ter demonstrado o valor da mensagem plástica, 

independente de se referir à imagem ou ao texto, verbal. Realmente, imaginamos 

muitas vezes compreender uma imagem na medida em que reconhecemos 

determinada quantidade dos seus motivos onde incluímos a mensagem linguística. 

             A análise da corrente da Virgem Maria revela que a parcela predominante 

dos seus conceitos de base, são os significados dos signos plásticos, mais do que 

os dos signos icónicos: calor, conforto, pureza, tranquilidade, união, aceitação, 

vida, amor que não estão presentes no elemento icônico, nem no linguístico. Estes 

conceitos são também sustentados por figuras de retórica, visual ou verbal, que 

aparecem no sentido de argumentação da cumplicidade. Ou seja, mais do que 

convencer, a retórica pretende, neste caso, agradar e sensibilizar, na legítima 

tradição clássica. O que vemos é a imagem traduzida nos termos da nossa própria 

experiência. 

 

3.5 AS IMAGENS E AS PALAVRAS 

 

             A complementaridade verbal de uma imagem pode não ser somente um 

modo de ligação. Uma vez que busca oferecer uma significação que parte dela, 
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mas que não, necessariamente, lhe era peculiar. Esse fato pode desencadear uma 

interpretação que transcende a imagem, suscita palavras, uma ideia ou um 

discurso interior partindo da imagem que a apoia, ao mesmo tempo em que está 

vinculada a ela. 

             As imagens simbólicas e convencionais que procuram expressar amor, 

maternidade, santidade, paz , na corrente que mostramos, recorrem ao símbolo e a 

boa vontade interpretativa do leitor, pois o símbolo tem a possibilidade de ser ou 

não interpretado. A figura feminina na corrente intitulada Uma Visita da Virgem 

Maria pode ser interpretada, apenas como a imagem de uma mulher. Mas, por todo 

o seu conjunto visual escolhemos entendê-la como a representação de uma santa.

Ocorrência que só acontece porque as imagens podem precisar de uma 

complementaridade verbal aleatória. Contudo, isso não as impede de existir. 

 

Leituras críticas acompanham imagens desde o início dos tempos, mas 
nunca efetivamente copiam, substituem ou assimilam as imagens. ‘Não 
explicamos as imagens’, comentou com sagacidade o historiador de arte 
Michel Baxandall, ‘explicamos comentários a respeito de imagens’. Se o 
mundo revelado em uma obra de arte permanece sempre fora do âmbito 
dessa obra, a obra de arte permanece sempre fora do âmbito de sua 
apreciação crítica. (MANGUEL, 2001, p.29) 

 

            As imagens transformam os textos, assim como os textos transformam as 

imagens. De um modo ou de outro, as palavras e as imagens ligam-se, interagem, 

complementam-se, iluminam umas as outras. Elas transmitem sentido entre si. 

 

3.6 A CORRENTE DE SANTO EXPEDITO 

 

FAÇO-TE UM PEDIDO ESPECIAL: POR FAVOR, ENVIA ESTA MENSAGEM 

AINDA QUE SEJA A UMA SÓ PESSOA. (POR UMA INTENÇÃO PESSOAL) 

OBRIGADA. 

SANTO EXPEDITO, O SANTO DO IMPOSSÍVEL 

Por favor, não a apague. Dedique 5 minutos do seu tempo. Enviei-te com a 

convicção de que não me enganei. O verdadeiro amor é daquele que sabe tudo 

sobre ti, e segue estando ao teu lado. 

Dia de Santo Expedito... Ore com muita FÉ! 
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Imagem 4 – Santo Expedito 

 
Fonte – Correspondência Eletrônica 

 

SANTO EXPEDITO, O SANTO DO IMPOSSÍVEL 

É uma corrente a Santo Expedito; pede o que necessitas concretamente, realmente 

é muito milagroso... (não a delete, só lhe ocupa 1 segundo!) 

 

Santo Expedito amo-te e preciso de ti, estás no meu coração, abençoa-me e 

abençoa a minha família, meu lar, meus amigos e inimigos (porque com eles 

também aprendi), guarda meus bens espirituais, meus sonhos e projetos, sê meu 

advogado e exerce a tua sabedoria para defender-me dos problemas que padeço. 

Protege-me dos males que me cercam e afasta aqueles que só querem a minha 

perdição. Hoje te peço que me concedas a graça de... (faça o pedido) e 

comprometo-me a difundir o teu Nome e a tua capacidade de ouvires. Em nome de 

Jesus... Amém. 

Passa esta mensagem a 19 pessoas 

Receberás um milagre em menos de 19 dias. 

Não o ignores. DEUS através de Santo Expedito te abençoe 
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3.6.1 A história de Santo Expedito 

 

           Santo Expedito foi martirizado na Armênia. Ele era militar, foi decapitado no 

dia 19 de abril de 303, sob o imperador Dioclesiano, que subira ao trono de Roma 

em 284. Ele levava uma vida devassa; mas um dia, tocado pela graça de Deus, 

resolveu mudar de vida. Foi então que lhe apareceu o Espírito do mal, em forma de 

corvo, e lhe segredou “crase.! crase.! crase.!” palavra latina que quer dizer: 

amanhãe! amanhãe! amanhãe!, ou seja, deixe para amanhã! Não tenha pressa! 

Adie sua conversão! Mas Santo Expedito, pisoteando o corvo, esmagou-o, 

gritando: HODIE! Quer dizer: HOJE! Nada de protelações! É pra já! 

            É por isto que o Santo Expedito é invocado nos casos que exige solução 

imediata, nos negócios em que qualquer demora poderia causar prejuízo. 

            No Brasil, sobretudo, Santo Expedito é invocado nos negócios e 

dificuldades da vida. Conhecido como “o santo das causas urgentes”. Santo 

Expedito não adia seu auxílio para amanhã. Ele oferece sua ajuda hoje mesmo, ou 

na hora em que precisamos de sua ajuda. Mas ele espera que também nós não 

deixemos para amanhã nossa conversão. 

            A tradição apresenta Santo Expedito como sendo o chefe da 12ª Legião 

Romana, cognominada “Fulminante”: nome dado em memória de uma façanha que 

se tornou célebre. Essa legião localizava-se em Melitene, sede de uma das 

províncias romanas da Armênia. Era formada, em sua maioria, por soldados 

cristãos, sendo sua função primordial defender as fronteiras orientais contra os 

ataques dos bárbaros asiáticos. 

          Santo Expedito destacou-se no comando dessa legião por suas virtudes de 

cristão e de chefe ligado a sua religião, a seu dever, à ordem e à disciplina. 

           Devoção de Santo Expedito: É o Santo dos negócios que precisam de 

pronta solução e cuja invocação nunca é tardia, além de ser o protetor dos 

estudantes.  

 Data Comemorativa: 19 de Abril 
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3.6.2 A descrição 

 
 
 
               Na imagem desta corrente vemos um homem com vestes de um guerreiro 

e uma capa vermelha. Ele está numa posição semifrontal, com a cabeça sutilmente 

voltada para a esquerda. Em sua mão direita, que se encontra disposta ao lado do 

corpo, está uma folha de oliveira; já na outra, erguida, ele exibe uma cruz. Em torno 

de sua cabeça, um círculo amarelo. No chão, abaixo de seu pé esquedo, está uma 

ave preta morta que traz em seu bico uma mensagem em um filinete de papel, 

enquanto ao lado de seu pé direito, um capacete. O homem parece encontrar-se 

em um vale, ligeiramente afastado da cidade que se delineia ao fundo. O céu está 

tranquilo com nuvens azuis e brancas. 

 

 

3.7 A ANÁLISE DA CORRENTE DE SANTO EXPEDITO 

 
 
 

                O sujeito, num estudo dessa natureza, não pode ser definido de maneira 

simples, uma vez que determinações simples, e até mesmo contraditórias, atuam 

em sua relação com uma imagem. Isso porque, além da competência perceptiva,

existe, também, de acordo com Aumont, o saber, os afetos, as crenças, que, por 

sua vez, são muito modelados pela vinculação a uma região da história (a uma 

classe social, a uma época, a uma cultura). Sobre, esse fato o referido autor 

considera que, 

 
 

As imagens são feitas para serem vistas, por isso convém dar destaque ao 
órgão da visão. (...) esse órgão não é um instrumento neutro, que se 
contenta em transmitir dados tão fielmente quanto possível, mas, ao 
contrário, um dos postos avançados do encontro do cerébro com o mundo: 
partir do olho induz, automaticamente, a considerar o sujeito que utiliza 
esse olho para olhar uma imagem, a quem chamaremos, ampliando um 
pouco a definição habitual do termo, de espectador (AUMONT, 1993, 
p.78). 

 

              Contudo, apesar das enormes distinções que são expressas na relação 
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com uma imagem particular, como é caso desta imagem de Santo Expedito, 

existem constantes, trans-históricas e até interculturais, da relação do homem com 

a imagem em geral. 

               Daí surge uma questão: por que olhamos uma imagem? A resposta 

provavelmente está no fato de que a produção de imagens jamais é gratuita, pois, 

desde sempre, as imagens foram produzidas para determinados usos, individuais 

ou coletivos. Uma das primeiras respostas para essa questão passa, portanto, por 

outra questão: para que servem as imagens (para que queremos que elas sirvam)? 

É evidente que, em todas as sociedades, a maioria das imagens foi produzida para 

fins específicos de propaganda, de informação, religiosos e ideológicos em geral. 

Nesse primeiro momento, dessa análise, com a intenção de melhor nos 

concentrarmos na questão do espectador, abordaremos, apenas, uma das razões 

essenciais da produção das imagens, que nos ajudará a interpretar a de Santo 

Expedito: a que provém da vinculação da imagem em geral com o domínio do 

simbólico.  Isso faz com que a imagem esteja em situação de mediação entre o 

espectador e a realidade. 

             Para compreender essa passagem, usaremos Aumont (1993) que, por sua 

vez, se apoiou em Rudolf Arnheim (1969), o qual propõe uma tricotomia sugestiva 

e cômoda, entre valores da imagem, em sua relação com o real. A primeira delas é 

o valor de representação sobre a qual o autor afirma que a imagem representativa

é a responsável por representar coisas concretas. ("de um nível de abstração 

inferior ao das próprias imagens"). O segundo aspecto da imagem atribuído por 

Arnheim é um valor de símbolo: a imagem simbólica é a que representa coisas 

abstratas ("de um nível de abstração superior ao das próprias Imagens”). A noção 

de símbolo é muito carregada historicamente. “De início, em suas primeiras 

definições, Arnheim (apud AUMONT, 1993, p.79), supõe que se sabe,

necessariamente, avaliar um ‘nível de abstração’ - o que nem sempre é evidente 

(será que um círculo é um objeto do mundo, ou antes uma abstração 

matemática?); em seguida e sobretudo, o valor simbólico de uma imagem é mais 

do que qualquer outro, definido pragmaticamente pela aceitabilidade social dos 

símbolos representados.” É o que ocorre quando olhamos a imagem de Santo 

Expedito na corrente religiosa virtual mostrada anteriormente. A simbologia do 

círculo que está em volta da cabeça do homem da figura adquire um caráter divino 
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que vem assegurar a sacralidade da imagem e do conjunto de indícios 

evidenciados. Tal fato ocorre, porque aceitamos os demais símbolos 

representados, tais como eles intencionavam ser aceitos. O terceiro valor que 

Arnheim confere à imagem é o de signo. Para o autor, uma imagem serve de signo 

quando representa um conteúdo, cujos caracteres não são visualmente refletidos 

por ela. Na verdade, as imagens-signos mal chegam a ser imagens no sentido 

literal da palavra (que corresponde, grosso modo, as duas primeiras funções de 

Arnheim).  

               Neste sentido, Aumont (1993 p.79) afirma: “A realidade das imagens é 

bem mais complexa, e há poucas imagens que encarnem com perfeição uma e 

apenas uma dessas três funções, das quais a imensa maioria das imagens

participa, em graus diversos, simultaneamente”. De fato, os três valores que a 

imagem pode adquirir estão presentes na corrente religiosa virtual de Santo 

Expedito, uma vez que a cena significa o aspecto religioso pelo seu conjunto de 

elementos. Ou seja, o signo está mais no panorama como um todo; ao mesmo 

tempo representa personagens que como toda situação religiosa se torna 

extremamente simbólica (até porque simbolismos parciais, como o das cores, estão 

presentes). 

           Para Aumont (1993), as funções das imagens são as mesmas que regeram, 

historicamente, todas as produções humanas, e que visavam estabelecer uma 

relação com o mundo. Por isso, ele nos mostra três modos principais dessa 

relação.  

O modo simbólico que segundo o autor,  

 

Inicialmente as imagens serviam de símbolos; para ser mais exato, de 
símbolos religiosos, vistos como capazes de dar acesso a esfera do 
sagrado pela manifestação mais ou menos direta de uma presença divina. 
Sem remontar a pré-história, as primeiras esculturas gregas arcaicas eram 
ídolos, produzidas e veneradas como manifestações sensíveis da 
divindade (mesmo que essa manifestação permaneça parcial e 
incomensurável para a própria divindade) (AUMONT, ano, p.80). 

 
 
             São inúmeras as situações em que a iconografia religiosa, figurativa ou 

não, é vasta e ainda atual: as imagens das correntes religiosas virtuais, por 

exemplo, representam santos consagrados pela Igreja católica (a Virgem Maria, 

Santo Expedito, Cristo, dentre outros). De outra parte, existem imagens com valor 
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quase puramente simbólico (a cruz cristã, uma pomba da paz). No entanto, os 

simbolismos não são apenas religiosos, e a função simbólica das imagens 

sobreviveu muito a laicização das sociedades ocidentais. 

  No modo epistêmico:  

 

A imagem traz informações (visuais) sobre o mundo, que pode assim ser 
conhecido, inclusive em alguns de seus aspectos não-visuais. A natureza 
dessa informação varia (um mapa rodoviário, um cartão postal ilustrado, 
uma carta de baralho, um cartão de banco são imagens cujo valor 
informativo não é o mesmo), mas essa função geral de conhecimento foi 
também muito cedo atribuída às imagens (AUMONT, ano p.80). 

 

            Reconhecemos informações que remetem ao religioso, ao sagrado na 

corrente de Santo Expedito. Identificamos essas informações porque conhecemos 

os elementos que compõem a cena, o que nos possibilita a interpretação a partir de

subsídios visuais e também não visuais. Quanto ao modo estético:  

 

A imagem é destinada a agradar seu espectador, a oferecer-lhe 
sensações (aisthésis) específicas. Esse desígnio é sem dúvida também 
antigo, embora seja quase impossível pronunciar-se sobre o que pode ter 
sido o sentimento estético em épocas muito distantes da nossa. (...) Seja 
como for, essa função da imagem é hoje indissociável, ou quase, da 
noção de arte, a ponto de se confundirem as duas, e a ponto de uma 
imagem que visa obter um efeito estético poder se fazer passar por 
imagem artística (AUMONT, 1993, p.80-81).  

 

         A imagem de Santo Expedito, na corrente mostrada, agrada quem a vê por 

suas cores, ao passo em que a maneira como a ilustração se dispõe capta nossa 

atenção. A sensação que temos é que Deus reinará sobre o mau (representado 

pelo corvo) o qual santo Expedito se empenha em esmagar com seus próprios pés. 

 

 

3.7.1 Por que se olha uma imagem? 

 

 

            Para entender por que se olha uma imagem é preciso partir do princípio de 

que em todos os seus modos de relação com o real e suas funções, a imagem 

procede, no conjunto da esfera do simbólico (domínio das produções socializadas, 

utilizáveis em virtude das convenções que regem as relações interindividuais). 

           Aumont (1993) segue a linha de E.H. Gombrich, para formular sua hipótese 
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de que a imagem tem por função primeira, garantir, reforçar, reafirmar e explicitar 

nossa relação com o mundo visual. Ela desempenha, portanto, o papel de 

descoberta do visual. Essa relação é essencial para nossa atividade intelectual. O 

papel da imagem é permitir que essa relação, seja aperfeiçoada e melhor 

dominada. É importante termos em mente que o espectador constrói a imagem, 

assim como a imagem constrói o espectador. Esta abordagem dependerá, antes de 

tudo, em tratá-lo como parceiro ativo da imagem, emocional e cognitivamente. Para 

compreender como essa dicotomia se dá, partiremos das apreensões de Gombrich 

acerca do reconhecimento e rememoração da imagem. 

 Reconhecer algo em uma imagem significa identificar, peIo menos, em parte, o 

que nela é visto com alguma coisa que se vê ou se pode ver no real. É, portanto,

um processo, um trabalho, que emprega as propriedades do sistema visual. 

           O trabalho do reconhecimento consiste em identificar as diversas 

características visuais do mundo real encontradas tais quais nas imagens, e que, 

até certo ponto, vê-se nestas últimas "a mesma coisa" que na realidade: bordas 

visuais, cores, gradientes de tamanho e de textura etc. De modo mais amplo, como 

diz Aumont (1993, p.82), pode-se articular que a noção de constância perceptiva,

que está na base de nossa apreensão do mundo visual, ao nos permitir atribuir 

qualidades constantes aos objetos e ao espaço, está também no fundamento de 

nossa percepção das imagens. Gombrich insiste, ademais, no fato de que esse 

trabalho de reconhecimento, ao mesmo tempo em que se trata de re-conhecer, 

apoia-se na memória. Da mesma forma, apoia-se, mais exatamente, em uma 

reserva de formas de objetos e de arranjos espaciais memorizados: a constância 

perceptiva é a comparação incessante que fazemos entre o que vemos e o que já 

vimos. 

         A constância perceptiva seria uma “estabilidade” do reconhecimento que vai 

além desse aspecto, uma vez que somos capazes, não apenas, de reconhecer, 

mas de identificar os objetos, relevando as distorções que sofrem, como 

consequência de sua reprodução pela imagem. Já a rememoração puxa mais para 

a memória, logo para o intelecto, para as funções do raciocínio. É colocada como 

mais profunda e mais essencial. 

 
O instrumento da rememoração pela imagem é o que se pode, 
genericamente, chamar de esquema; estrutura relalivamente simples, 
memorizável como tal além de suas diversas atualizações. Para ficar no 
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domínio da imagem artística, exemplos não faltam de estilos que 
utilizaram estes esquemas, quase sempre de modo sistemático e 
repetitivo (o esquema aliás está em geral na base da própria noção de 
estilo). Vamos citar um, bastante conhecido: a arte egípcia da época 
faraônica, em que uma imagem particular nada mais é do que uma 
combinação de imagens parciais que reproduzem da maneira mais literal 
possível esquemas típicos (escriba sentado, escriba de cócoras, 
divindades, figura do faraó etc), eles mesmos convencionalmente 
vinculados ao seu referente real (AUMONT, 1993, p. 84). 

 
 
               No papel de instrumento de rememoração, o esquema deve ser 

"econômico". Logo, deve ser mais simples, mais legível do que aquilo que 

esquematiza (caso contrário, de nada serve). Assumindo, por isso, 

obrigatoriamente, um aspecto cognitivo, até mesmo didático. 

               Uma consequência que se destaca nisso é que o esquema não é um 

absoluto: as formas esquemáticas convêm a certos usos aos quais são adaptadas, 

porém progridem – e as vezes desaparecem - de acordo com a variação desses 

uso. Da mesma forma, também depende dos novos conhecimentos que são 

produzidos e os tornam desajustados. Em síntese, existe um aspecto 

"experimental" no esquema, subordinado, permanentemente, a um processo de 

correção. 

 
 

É nos estilos de imagem mais afastados do naturalisrno que essa 
presença do esquema é mais visível: a arte cristã até ao Renascimento, 
por exemplo, sempre utiliza as mesmas "fórmulas" iconográficas, não 
apenas para figurar as personagens sagradas, mas para representar as 
cenas canônicas. Mesmo dentro dessa longa tradição, esses esquemas 
não pararam de evoluir – em particular, a partir do século XII, para poder 
integrar-se em uma encenação cada vez mais ostensivamente 
dramatizada. Apenas um exemplo (minúsculo) dessa evolução: a auréola 
situada atrás da cabeça dos personagens para significar a santidade 
(esquema iconográfico oriundo de um simbolismo mais antigo do halo 
luminoso, da aura), de início figurada por um círculo (ou mais raramente 
um quadrado) sem nenhum efeito perspectivo, começa aos poucos a ser 
tratada como objeto real (AUMONT, ano, p.84). 

 
 
 Em função desse halo luminoso que se encontra por trás da cabeça de 

Santo Expedito, e que é usado pela arte cristã há séculos, atribuímos à imagem 

que vemos um caráter de santidade. Encaramos esse halo como um objeto real do 

sagrado e ao identificá-lo transferimos seu significado para o homem da imagem. 

          Considerando que a corrente religiosa em questão também possui uma 

mensagem linguística, nos apoiamos em Arnheim apud Aumont (1993). O primeiro
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sustenta a ideia de que ao lado do pensamento visual existe o pensamento 

verbalizado, formado e manifestado pela mediação deste artefato humano que se 

chama linguagem. Segundo ele, há espaço, para um modo de pensamento mais 

imediato, que não passa ou, pelo menos, não passa inteiramente pela linguagem, 

mas que se organiza, diretamente a partir dos perceptos dos nossos orgãos dos 

sentidos: o pensamento sensorial. Entre esses atos de pensamento, é privilegiado 

o pensamento visual: de todos os nossos sentidos, a visão é o mais intelectual, 

pois “seria a visão o primeiro estágio da intelecção” como diz Aumont, e talvez o 

único, cujo funcionamento esteja, de fato, próximo ao do pensamento. Por essa 

razão, interpretamos a imagem de Santo Expedito, tanto a partir de seus recursos 

visuais, quanto linguísticos. Tal união, fortalece a crença de que a corrente se trata 

de fato, do Santo procurado em causas emergenciais. 

             Para nos ajudar a compreender elementos essenciais das correntes 

religiosassegue na discussão abaixo importantes autores da semiótica. 

 

3.7.2 O signo, o objeto e o interpretante 
 
 
            Charles Sanders Peirce (1839-1914), parte da fenomenologia para cunhar 

as categorias universais denominadas primeiridade, secundidade e terceiridade. 

Essas categorias universais dão base à sua obra, inclusive no que tange à 

semiótica. A primeiridade é composta pela idéia de essência. De acordo com 

Pierce, trata-se de “o modo de ser daquilo que é tal como é, positivamente, e sem 

referência a outra coisa qualquer” (PIERCE, 1983, p.72). 

              Nöth concorda e explica que a primeiridade “é a categoria do sentimento 

imediato e presente das coisas, sem nenhuma relação com outros fenômenos do 

mundo” (NOTH, 2003, p. 63). Se a primeiridade remete à essência dos objetos, é 

na secundidade que eles se consolidam no mundo, são experienciados; que 

existem e ganham a dimensão de evento ou ocorrência. Pinto afirma que a própria 

existência caracteriza a secundidade, pois “existir significa entrar em relação com 

um outro.” (PINTO, 1995, p. 47). Compreender a secundidade, contudo, é também 

perceber que a presença de um algo entre os sujeitos, entre a essência e a 

existência, basta para consolidar a terceiridade. A relação de dois, eliminando a 

mediação de um terceiro, é explicada por Peirce.  
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Deus disse: Que Haja Luz, e Houve Luz. Não devemos pensar nestas 
palavras como um verso do Gênese, porque então o Gênese seria uma 
terceira coisa. Nem se deve pensar que o verso nos é dirigido, ou que está 
sendo afirmada a sua verdade; teríamos então três coisas. Devemos 
pensar que Deus cria a Luz como um fiat. O fiat e a luz surgindo são um 
fato apenas. Deus e a luz são os sujeitos. O ato de criação não deve ser 
considerado como um terceiro objeto, mas como a talidade ligando Deus e 
luz. A díada é o fato. Determina a existência da luz e a criatividade divina. 
Os dois aspectos da díada são, primeiro, Deus fazendo a luz existir, e a 
luz criada tornando Deus um criador. (...) Escolho este exemplo porque é 
instantâneo. Se houver um processo entre o ato causal e o efeito, 
constituirá ele um termo médio, um terceiro. Terceiro no sentido categorial 
é o mesmo que mediação (PEIRCE, 1983, p. 91). 

 

           Logo, a mera presença de um termo médio, entre o primeiro e o segundo já 

configura a terceiridade. Terceiro, é tudo aquilo que faz a mediação, que 

representa, que abstrai. Pinto relaciona primeiridade, secundidade e terceiridade,

comentando que “o terceiro tem algo a ver com o mundo potencial da qualidade e 

com o mundo factual dos existentes, embora se distinga tanto da qualidade (1º) 

quanto do fato (2º)” (PINTO, 1995, p. 57).  

            As categorias de Peirce não sugerem hierarquia ou ordem – estão sempre 

presentes. Partindo do exemplo de Peirce, podemos dizer que a ideia de que Deus 

criou a luz, não o próprio Deus ou o fiat, mas a ideia que traz à mente o Deus e o 

fiat, é terceira. “A idéia mais simples de Terceiridade dotada de interesse filosófico 

é a idéia de um signo, ou representação” (PEIRCE, 1983, p.93). 

            Trazendo as noções de Pierce para a análise das correntes, percebemos 

que a primeiridade está na própria imagem de Santo Expedito, enquanto a 

secundidade está na nossa relação com a corrente, já a terceiridade está na 

mediação proporcionada pelos signos. 

             Os signos são de grande importância para a leitura de imagens, já que 

para se interpretar faz-se necessário o uso de signos, que servem de elementos 

intermediários para que o processo cognitivo aconteça. Para o semioticista norte-

americano Charles Sanders Peirce em Semiótica:  

 

Um signo é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para 
alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa, um signo 
equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado 
denomino interpretante do primeiro signo. O signo representa alguma 
coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os seus aspectos, 
mas com referência ao um tipo de idéia (PEIRCE, 1999, p. 46). 
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             Segundo a teoria de Peirce, a percepção pode ser vista de modo triádico, 

considerando-se três eixos perceptivos basilares, que compreendem: o signo, ou 

um sinal que representa outra coisa que está ausente; o objeto, o que é referido 

pelo signo; e o interpretante, que é o efeito do signo gerado naquele que o 

interpreta. De acordo com a lógica triádica peirceana, um signo relacionado com o 

seu objeto pode ser classificado como ícone, índice e símbolo. 

          Na corrente de Santo Expedito, podemos compreender o signo como a 

sacralidade da imagem que apesar de ser algo não visível nos é transmitida,

também, a partir de sua mensagem linguística; o objeto referido corresponde ao 

Santo; e o interpretante seria o receptor da corrente, este, portanto, fica sob o 

efeito do signo.  

          O ícone é a primeira categoria perceptiva e diz respeito às qualidades, 

sensações e aos sentimentos que o intérprete experimenta, ao ter uma primeira 

impressão do que quer que seja percebido. Como afirma Lúcia Santaella em O que 

é Semiótica?  

 

O ícone envolve as instâncias de qualidade de sentir (...) um sabor (...), a 
qualidade de sentir amor, perfume de rosas, (...) uma cor. (...) Um instante 
eterno (...) quando vamos acordando, dóceis, ao som de uma música (...). 
Trata-se de estados de disponibilidade, percepção (...) aberta ao mundo, 
(...) consciência pela mera qualidade de um sentimento (...), primeira 
apreensão das coisas (...), nossa primeira forma rudimentar, vaga, 
imprecisa e indeterminada de predicação das coisas (SANTAELLA, 1994, 
p. 46-47). 

 

 

             Além disso, o ícone evoca uma impressão de similaridade, entre o signo e 

o objeto que representa como já dissemos anteriormente, em relação a corrente 

em questão. No que tange aos meios audiovisuais, o nível icônico é aquele que

provoca na audiência, impressões e sensações.  São essas impressões, que 

podem fazer o público associar o que vê, até com outras imagens, pela 

similaridade que guardam uma com a outra. Por isso, quando entendemos que 

uma imagem adaptada para outro meio pode ser vista como um tipo de tradução 

predominantemente icônica, queremos dizer que aquela adaptação é bastante 

semelhante, ou guarda analogia com a imagem na qual foi inspirada. Os aspectos 
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icônicos que sobressaem nesses meios visuais são as cores, os posicionamentos 

do personagem, enfim, os efeitos cenográficos de montagem e tantos outros que 

sejam capazes de provocar determinados impactos no público. São justamente,

estes aspectos que constatamos nas correntes religiosas virtuais. 

          Enquanto isso, a segunda categoria, a do índice, cria com o objeto que 

representa uma relação de continuidade ou de referência. Por isso, podemos

afirmar que, no nível indicial, o signo apresenta ou guarda traços e rastros do 

objeto representado. Como o estudioso Winfried Nöth, afirma em Panorama da 

Semiótica (2003), “[...] o índice está fisicamente conectado com o seu objeto. (...) 

Entre os exemplos peirceanos de índice estão o cata-vento, (...) o ato de bater na 

porta, um dedo indicador apontando numa direção e um grito de socorro. (...) 

Estabelece relações de causalidade, espacialidade e temporalidade” (NÖTH, 2003, 

p. 84-85). 

             A interpretação indexical remete a uma releitura que não se preocupa tanto 

em ser parecida à imagem que lhe deu origem. Nesse caso, o que acontece é um 

contato ou uma continuidade com o seu referente. Por isso, na explicação 

predominantemente indexical pode aparecer referências ou traços que não estão 

contidos, apenas na imagem visualizada, mas que apareceram devido à incidência 

de outras leituras, experiências e outros valores de quem observa uma 

determinada corrente religiosa virtual. Logo, o que         Aumont (1993), considera 

como rememoração e reconhecimento Noth (2003), chama de interpretação 

indexical. Os aspectos indiciais de uma imagem ou releitura, tal como são 

evidenciados nas correntes, envolvem diversos elementos da narrativa como: os 

nomes dos personagens, lugares, tempo, focalização, eventos narrados, cenário, 

indumentária, mobiliário, enfim, elementos que guardam índices da imagem ou das 

imagens que lhe deram origem. 

              O último nível perceptivo vincula-se às leis, regras ou convenções, que 

colaboram para promover essa ligação entre o signo e o objeto referido. Com isso, 

o símbolo é outra denominação para o objeto, o qual se liga a este, por uma 

convenção ou lei. O símbolo é “um signo que se refere ao objeto que denota em 

virtude de uma lei [...] ou um tipo geral” (PEIRCE, 1999,p.52-53). Além disso, 

conforme Noth, 

 

[...]a relação entre o representante e seu objeto é arbitrária e depende de 
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convenções sociais [...], hábitos, regras, leis. Todas as palavras, frases, 
livros e outros signos convencionais são símbolos. Outros exemplos de 
símbolos são o estandarte, uma insígnia, uma senha, um credo religioso 
[...] (NÖTH, 2003, p. 85-86). 

 
 
           Dentro da perspectiva simbólica, cada meio de comunicação, seja a 

televisão, o cinema ou a internet está sujeito a leis ou a um sistema de regras e de 

normas que a rege. No que concerne as correntes religiosas virtuais, que fazem 

uso do recurso da internet, as configurações simbólicas sofreram alterações que 

permitem refletir a postura católica da sociedade, diante do mundo. Geralmente 

emotivas, as figuras remetem ao sagrado, ao intocável, a fé. 

           É importante assimilar que tanto o nível icônico, quanto o indicial e o

simbólico atuam sempre de maneira integrada. No entanto, algumas interpreções 

podem ter uma predominância maior, de um nível, do que de outro.  

          Mostra-se fundamental a noção de que o reconhecimento do signo como tal 

também está diretamente ligado as influências do nosso estado de conhecimento e 

da nossa experiência no mundo. Ou seja, o signo está culturalmente imerso. Nesse 

sentido, Eco aponta que: 

 
 

[...] cada fruidor traz uma situação existencial concreta, uma sensibilidade 
particularmente condicionada, uma determinada cultura, gostos, 
tendências, preconceitos pessoais, de modo que a compreensão da forma 
originária se verifica segundo uma determinada perspectiva individual
(ECO, 2008, p. 40). 

 

 

          Percebe-se, com isso, que não cabe condicionar a ideia de informação ao 

fato de algo ter sido criado ou tratado para informar. Se cada signo pode ter mais 

de um objeto, e se o signo representa esse objeto, a relação sígnica e a semiose 

se dão a partir do reconhecimento do signo como tal. Portanto, o estabelecimento 

de semioses pode se dar de maneira oposta àquela prevista por quem cria ou trata 

o signo, ou mesmo pode se dar a partir de elementos não criados ou tratados para 

representar algo. 

            A semiose, entendida como a ação sígnica, inclui a colaboração entre o 

signo, o objeto e o interpretante. Desse modo, podemos falar em potencialização 

da compreensão das correntes a partir da constituição tornada possível pelas 

mediações digitais. Parece-nos que a justaposição das possibilidades de recepção, 
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interpretação e produção informacional unidas em um mesmo ambiente,

demonstram o encurtamento na passagem de um a outro, nos fazendo crer em 

uma semiose peculiar. Todavia, o que se percebe e que, conforme assinala 

Santaella, é que: 

 

Se um dado signo de um objeto é usualmente apenas capaz de tornar o 
objeto fenomenalmente presente em relação a algum aspecto deste, é 
somente em termos do limite ideal que se pode identificar o objeto de um 
signo com o interpretante produzido pelo signo. Mesmo assim, a 
identidade entre o objeto e o interpretante é apenas uma identidade 
qualificada, visto que a entidade considerada como objeto do signo é 
ainda formalmente ou conceitualmente distinta da entidade considerada 
como interpretante, embora, à parte dessa qualificação, eles não possam
de outro modo ser distinguidos (SANTAELLA, 1995, p. 45). 

  

 

              A peculiaridade da abordagem assinalada encontra-se na ênfase dada ao 

curso das ações em um determinado contexto. Assim, é possível dizer que os 

ambientes digitais, ao tornarem a movimentação da significação perceptível ao 

nível dos fluxos e registros informacionais da corrente, por exemplo, aumentaram a 

compreensão da performance semiósica. O que implica dizer que as regularidades 

do movimento da semiose de algum modo, são passíveis em ser apreendidas por 

recursos tecnológicos. Contudo, isso não quer, necessariamente, declarar que tais 

dispositivos podem determinar o seu curso. 
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4 TRÊS VIAS DE REFLEXÃO PARA AS CORRENTES 

 

Este capítulo pretende demonstrar três opções de observação aplicada às 

correntes religiosas virtuais. São elas: a rapidez, o espetáculo e a imitação. Tais 

perspectivas podem, unidas, nos auxiliar na compreensão das correntes. 

 

4.1 A METAMORFOSE DO TEMPO 

 

             “A arte tornou-se contemporânea, falando-nos da vida de todos os dias.” 

(MILLET, 1997, p.19). Seja com recortes de jornais, revistas, elementos do design, 

da publicidade, fotografia, celebridades constituídas pelas mídias, ou ainda 

abastecendo espaços expositivos com o conceito de loja de consumo. Não há mais 

material, método, forma, cor, lugar específico, para a arte. Ela se abre ao mundo 

das possibilidades. 

             A vida de hoje desenvolve-se em meio a uma multidão reluzente de 

imagens que surgem de nossos televisores, telas de computador, além de outros 

recursos digitais. Com os avanços tecnológicos, as imagens podem chegar onde 

estivermos: em casa, no carro, na sala de espera, no elevador, e por isso se 

tornam capazes de atrair nossa atenção durante boa parte do dia. Podemos ignorar 

uma parcela delas, rejeitá-las ou pensar que as rejeitamos. É por isso que Todd 

Gitlin (2003, p.25) diz: “a plenitude icônica é a condição contemporânea, e é tida 

como líquida e certa”. Crescer numa cultura como a nossa, é saber que as imagens 

se colocam à nossa disposição, requerendo nossa atenção e se esforçando para 

fazer sentido. 

             Basicamente, somos definidos a partir da maneira como vivemos nosso 

tempo. Com ele, escolhemos como queremos viver. E cada vez mais, quando 

encontramos um espaço em nossa vida corrida, ou até concomitante a nossa 

rotina, imergimos na correnteza das mídias. Aumentam, também, as ofertas e 

chances de ter mecanismos, incentivos e oportunidades, e com isso buscar 

companhia eletrônica particular. Esse novo modo de viver, traz consigo a solidão. 
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Trata-se de uma solidão envolvida por uma gama de imagens e sons. A vivência de 

hoje é realizada na presença das mídias.  

             O indivíduo que está preparado para as correntes religiosas virtuais se 

evidencia como um indivíduo pós-moderno, ou seja, um aventureiro e buscador de 

estímulos que ao passo em que busca, incessantemente, encontrar-se termina 

abandonando-se, ele é, portanto um paradoxo. 

              Simmel (apud GITLIN, 2003), sugere que o cerne da modernidade não foi 

o panóptico de Michel Foucault, uma prisão nunca construída, projetada para impor 

vigilância total a todos os momentos de vigília ou sono da vida de um prisioneiro, e 

sim a panóplia de aparências que surgiu na vida cotidiana. Provavelmente, Michel 

Foucault, desenvolveu esse conceito para olhar o espetáculo de imagens que já 

ocupava os lugares públicos no final do século XIX, e início do século XX: os 

cartazes e painéis publicitários, os anúncios, as vitrines das lojas, os fabulosos 

letreiros eletrificados, etc. Tudo isso, gerava um tumulto sensorial; as imagens 

ofereciam estímulos, mas não exigiam nada em troca. Mas a disponibilidade não 

satisfez a ânsia por imagens.  O estudioso aqui referido ressaltou, por outro lado, 

que à medida que os mecanismos tecnológicos se expandem maior é a quantidade 

de imagens que eles podem transmitir, ampliando também a vontade de agradar o 

próprio ego. Então, poderíamos dizer que a tecnologia surgiu para auxiliar o gosto 

fragmentado. 

              Com o tempo, a tecnologia que possibilitava o conforto e a satisfação das 

vontades de cada um, precisou ser adaptada e expandir-se para fora dos limites 

domésticos do rádio e da televisão. A central de entretenimento doméstica era de 

qualquer maneira um luxo ao qual era preciso se confinar. A necessidade de tornar 

portáteis suas diversões particulares persuadiu a criação do rádio de pilha portátil, 

o rádio do carro e do rádio transistorizado. Com base nessa lógica do 

individualismo surgiu outra modalidade: o walkman da Sony. 

             Gitlin na citação a seguir, nos conta a história do Walkman, e mostra como 

a conveniência de um único homem poderoso pode gerar o triunfo comercial.  

Antes de um voo transoceanico em 1979, o presidente da Sony, Masaru 
Ibuka, pediu aos engenheiros da empresa que criassem um aparelho 
estereo de reprodução digital para que ele pudesse ouvir seus clássicos 
favoritos. As empresas aéreas já forneciam aos passageiros fones de 
ouvido com música ambiente, mas Ibuka não queria que ninguém lhe 
ditasse seu gosto pessoal e, assim, os engenheiros da Sony conectaram 
fones a um gravador avançado. Ibuka adorou o resultado, e seu sócio Akio 
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Morita percebeu que este aparelho improvisado poderia ter potencial de 
venda entre adolescentes, já acostumados a carregar rádios portáteis. 
Nascia o walkman. O que começara como um brinquedo para Ibuka foi 
prontamente vendido a consumidores menos acostumados a realizar seus 
caprichos pessoais (GITLIN 2003, p.76). 

 

            A oferta desencadeou a demanda e, no final de 1998, mesmo sem muita 

publicidade, a sony já tinha vendido, aproximadamente 250 milhões de walkman no 

mundo todo. É o que informa Gitlin (2003).  

            A tecnologia continuou aumentando o raio de contato com o telefone 

público, o rádio do carro, o rádio de pilha, o rádio transistor, a secretária eletrônica, 

o aparelho de fax, o celular, o computador portátil, o acesso à internet. É o 

resultado de uma interatividade que se tornou factível. O ponto comum entre essas 

invenções de comunicação foi a nomadicidade. A pretensão da individualização 

das ferramentas de comunicação pode até garantir que os nômades 

contemporâneos viagem sozinhos, destribalizados; mas é uma tentativa de um 

membro viajar sozinho enquanto se está tecnologicamente ligado a outras da 

tribos.  

            De acordo com Gitlin, o direito de ir embora se fundiu ao direito de estar em

outro lugar, isto porque cresce entre a população a quantidade de horas onde se 

pode romper os limites do espaço e interagir sem sair do lugar, através de um 

nicho particular, realizando atividades, diversões e contatos. Não estamos 

sozinhos, estamos com outros, suas preferências, musicais e religiosas, seus 

jogos, suas vozes. Somos parte de um nó móvel, nunca totalmente abandonado. 

Embora a razão de ser da comunhão eletrônica se baseie na banalidade, uma vez 

que podemos ligar para um colega para avisar que estamos atrasados para a aula 

ou deixar um recado em alguma rede social cumprimentando um amigo por seu 

aniversário. Com isso, estamos, de certo modo, produzindo um filamento de nós 

mesmos para garantir nossa rede, seja cumprimentando um amigo, cumprindo uma 

obrigação, combinando um prazer. 

              O fato de se conectar, não isenta das complicações, pois equivale à 

condição de estar casualmente acessível, o que implica em ser chamado e 

interrompido em qualquer lugar seja por um chefe, por um cliente, por um amigo. 

Conforme Gitlin, “A nova tecnomadicidade traz esse paradoxo: o nômade 

totalmente equipado, que busca a liberdade de acesso à vontade, torna-se 
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livremente acessível à vontade de outras pessoas” (GITLIN, 2003, p.81). Esse 

trecho demonstra a ideia de que, quem envia também recebe. Recebe, inclusive, 

as correntes religiosas virtuais, pois está na rede de conexão, submetido à 

interação do meio que está presente. O potencial de ser invadido estimula 

remendos tecnológicos. Com a detecção de mensagens no e-mail é possível 

bloquear àquelas do emissor mais assíduo das correntes, por exemplo. Ou acionar 

um recurso no celular para impedir as chamadas de alguém indesejado. 

             Independente dos desafios, o novo nômade parece determinado a viver um 

sonho de poder pessoal e mostra-se disposto a pagar o preço por isso. A ilusão da 

comunicação plena, apela para um fascínio, centenário, de controlar as próprias 

circunstâncias sem abdicar aos laços sociais. Isto gera uma liberdade que se 

apossa de tudo, liberdade de enxergar, de buscar distração, de buscar a distração 

da distração, de aproveitar a própria ausência de raízes. Só nos resta saber o 

caminho a percorrer já que temos toda esta liberdade. 

 

4.1.1 A Aceleração do Tempo 

 

  Como consequência do fenômeno relacionado ao aceleramento do tempo 

nosso estar no mundo passou a ser estar no tempo. Assim, o tempo se tornou 

objetualizado, ou seja, a ser um tempo que conquistou características 

simultaneamente técnicas e estruturalmente sólidas, coisificadas e mensuráveis. 

No século XXI, o tempo e o movimento, seu principal elemento, constituíram-se 

como nossa maior realidade. São eles os responsáveis pelas profundas 

metamorfoses no nosso modo de visualizar o mundo exterior, tanto no que se 

refere ao plano estético, quanto ao plano perceptivo. Partido desse pressuposto, 

Venturelli na citação a seguir,  comenta  a seguinte passagem sobre o tempo:   

Gilles Dorfles em Mythes et rites d’aujourd’hui, publicado em 1975, disse 
que o sentimento do tempo nas pessoas não tinha mais nada de real 
porque o futuro tornava-se realidade imediata. Principalmente por essa 
razão, o tempo teria se objetualizado na medida em que se tornava objeto 
organizável pelo homem (VENTURELLI, 2004, p. 21).  

 

             A rapidez que temos hoje é essencial. Trata-se de uma rapidez de 
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produção, de inovação, de investimento, que termina por ser uma rapidez no ritmo 

da vida e no movimento das imagens em todos os seus veículos. A mesma rapidez 

que notamos com a criação do telégrafo, ou seja, que apressou as decisões 

comerciais, ou dos telefones em relação às decisões militares, é a que hoje nos 

impulsiona a correr mais depressa, voar mais depressa, acessar mais depressa, 

clicar mais depressa para enviar e receber informações. Nesse contexto, 

destacamos as correntes religiosas virtuais.  

             A necessidade pela pressa já é considerada uma tradição, uma vez que há 

séculos o ritmo da produção, do transporte, do consumo e das comunicações vem 

cada vez mais se intensificando ininterruptamente. Para Gitlin, essa aceleração se 

deu a partir da industrialização. Ao tratar desse assunto, esse autor se apoia no 

historiador da tecnologia James R. Beniger para dizer que:  

 

Até a Revolução Industrial, mesmo as economias maiores e mais 
desenvolvidas caminhavam a passo humano, sua rapidez de 
processamento melhorada apenas de leve por animais de tração e pela 
força do vento e água. (...) De longe o maior efeito da industrialização, 
desse ponto de vista, foi acelerar todo o sistema de processamento 
material da sociedade (GITLIN, 2003, p.102).  
 
 

              Apressando, também, o ritmo impetuoso da vida a percepção desse ritmo, 

que engloba todas as sensações e dados que a psiquê humana é capaz de 

armazenar. Queremos comer depressa, ler depressa, trocar depressa de canal, 

enviar e receber e-mail, conseguir acesso rápido a internet. Queremos apostar na 

loteria, ficar famoso, jogar em caça-níqueis, fazer tudo isso visando ser um 

vencedor instantâneo.  

O capitalismo é um bom exemplo de rapidez. Sobre ele, Gitlin diz:  

 

O capitalismo ama a rapidez porque, como bem observou Benjamin 
Franklin há mais de dois séculos, tempo é dinheiro. Este sistema de 
rotatividade incessante converte a rapidez – de inovação, movimento e 
comunicação – em vantagem prática. A cultura da rapidez é produzida por 
gente acelerada (GITLIN, 2003, p.105). 

 

              Em uma sociedade capitalista continuará existindo aqueles que encontram 

prazer num ritmo lento, no entanto, eles estão na contramão dos vencedores da 

corrida por riqueza e poder. 

              Recentemente, a velocidade do capital móvel alia-se ao dos ciclos de 
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produção e da atualização tecnológica. Tal mistura fortalece, intensamente, o 

capitalismo. Contudo, independente do tipo de capitalismo, as pessoas precisam 

pensar depressa, assimilar depressa as inovações e comunicar-se depressa. Para 

o capitalismo ser bem-sucedido, ele precisa estar em uma sociedade em que as 

pessoas se adaptem e queiram, acima de tudo, adaptarem-se as suas exigências 

para a produção de riqueza. Logo, o capitalismo necessita de um modo de vida, 

que seja em algum momento, consumista. Um consumo de mercadorias, de ideias, 

de imagens, dentre outros.  

              A aceleração mais difundida, mais expoente em nosso tempo, é a corrida 

das imagens, no consumo das correntes. Isso se reflete nas correntes religiosas

virtuais, no que se refere a rapidez com que passam pelo mundo, a velocidade em 

que dão espaço a outras iguais e o fluxo no qual se movem. Já que é nas telas que 

a vida mais parece acelerar-se, é lá que as correntes ganham espaço para se 

disseminar.  É nesse contexto onde as imagens velozes oferecem múltiplas razões 

para que nossos corpos fiquem imóveis. Imagens não se cansam. Não são 

evitadas pela gravidade ou pela inércia. Complementando esse raciocínio, Gitlin 

afirma que:  

 

[...] é por isso que a promessa de rapidez, o sonho extraordinário e 
luminoso dos futuristas, em lugar algum se cumpre mais completamente 
do que nas mídias e na cultura de troca que as cerca. Além disso, a 
impressão de aceleração das mídias é amplificada pelas próprias mídias 
(GITLIN, 2003, p.117). 

 

            Conforme a citação, é nas mídias, onde as figuras e frases das correntes 

desfilam em passo rápido, pedindo, urgentemente, para serem repassadas, e não 

guardar a bênção que nos foi dada, distribuindo-a. 

            A sensibilidade de hoje coloca as imagens em um patamar, além das 

palavras. Isto se deve ao fato do prazer de olhar as imagens que se sustentam 

sozinhas e passam correndo, e por não serem, somente visual. É, portanto, um 

prazer que passa, antes pelo “subvisual”, como diz Mark C. Miller. Nas palavras de 

Gitlin (2003) é um prazer visceral com a desorientação, que resulta de uma 

sequência de explosões. Fala-se de um prazer na imersão em um desfile 

enlouquecido de fragmentos, o tipo de prazer que, extrapolado do cinema para as 

outras artes, passou a ser chamado de pós-moderno. Assim sendo, percebemos 

que a montagem é a mensagem, e a mensagem, é que a corrente faz bem. 
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            A pressa que a corrente religiosa virtual tem em seguir seu caminho é 

explicitada através da rapidez de suas imagens na tela e das frases que a 

acompanha. Diante disso, constata-se que esse fato depende de uma aceleração 

social generalizada. Essa é, apenas, a sua característica mais visível. Uma 

sociedade rápida produz gente rápida que, em todos esses sentidos, produz uma 

cultura rápida, capaz de adotar, sobretudo, uma prática religiosa efêmera. Estamos 

em uma posição paradoxal em relação à velocidade das correntes, pois à medida 

que elas se apresentam em fluxo intenso nós temos que ficar parados para recebê-

las com atenção, aceitando imagens em toda sua abundância.  

             Na era do fluxo incessante de imagens, não há angústia social que não 

possa ser suprida por uma mercadoria. Neste caso, remetemos às correntes 

virtuais que buscam se mostrar como um aparato religioso em um tempo pós-

moderno. Um tempo em que a rapidez repercutiu na esfera religiosa incluída num 

contexto cibernético. Nesse contexto, a conexão viabiliza um modo rápido de 

procurar solução para um problema, mas que não é garantia de que as angústias 

da vida cotidiana apressada, irão se dissolver. 

 

4.2 ESPETÁCULO E SIMULACRO 

 

             Debord (1997), não perdeu de vista que a técnica é apenas um momento 

das relações sociais. E mais: a mídia, como parte do aparato tecnológico, não é 

uma entidade neutra. Por isso, no texto Comentários sobre a sociedade do 

espetáculo, Debord voltou-se contra os adoradores da mídia, ao dizer: 

 

 A discussão vazia do espetáculo – isto é, sobre o que fazem os donos do 
mundo – é organizada pelo próprio espetáculo: destacam-se os grandes 
recursos do espetáculo, a fim de não dizer nada sobre o seu uso. Em vez 
de espetáculo, preferem chamá-lo de domínio da mídia. Com isso querem 
designar um simples instrumento, uma espécie de serviço público que 
gerenciaria com imparcial “profissionalismo” a nova riqueza da 
comunicação de todos por mass media, comunicação que teria enfim 
atingido a pureza unilateral, na qual se faz calmamente admirar a decisão 
já tomada (DEBORD, 1997, p.3). 
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           O pós-modernismo, ao contrário, retomou a teoria sobre o espetáculo, mas 

à custa de uma radical inversão de seu sentido originário. Em Debord, o fetichismo 

é um fenômeno transitório e reversível. Sua aparição na história, como decorrência 

do processo de completa mercantilização da vida social, embaralhou as relações 

entre signo e referente. 

           Até então, o realismo literário, a filosofia e as ciências humanas podiam 

fazer valer os direitos da linguagem referencial. A mímese conheceu, então, o seu 

apogeu. Mas, a completa reificação, o domínio da abstração e da imagem – do 

espetáculo, como quer Debord –, colocou em crise a convivência harmônica, entre 

o signo e o referente. 

            A luta por uma nova arte e por uma nova sociedade, levou Debord a 

antecipar-se à tendência à glorificação da imagem profetizada por Feuerbach, e 

que, depois, se desenvolveu vertiginosamente. A crítica da separação acena 

dialeticamente para uma superação dos termos isolados pela reificação. Já o pós-

modernismo preferiu confraternizar-se com o existente. Por isso, a teoria crítica do 

espetáculo cedeu lugar à constatação do simulacro. 

             A chegada de uma espacialidade imaginária ocorre ao mesmo tempo em 

que o próprio tempo é transformado pelo homem por meio de tecnologias e 

máquinas. A questão que se coloca é se nosso espaço tornou-se temporal. 

             As mudanças que ocorreram no tempo e no espaço, trataram da relação 

que mantemos com o real. Na migração do real para o virtual, encontramos a 

imagem, cujo tempo e espaço são, por mais sofisticados que eles possam ser, 

imagens: meios de dizer, de ilustrar, de explorar, de distrair. Em contrapartida, 

Rush (2006), diz que na medida em que as novas tecnologias implicam uma 

abundância de máquinas, cabos, componentes matemáticos, físicos etc, a arte que 

nasce da união entre criação artística e a tecnologia é a mais efêmera de todas: a 

arte do espaço-tempo-movimento. É a arte da criação e do dinamismo. 

           A partir disso, podemos interpretar que a fotografia, por exemplo, congela e 

conserva uma fração do tempo. De outra parte, uma imagem criada no computador 

não está mais em lugar nenhum e em nenhum tempo. Digitalizadas e modificadas 

por programas, as imagens computacionais parecem abolir as fronteiras normais 

entre passado, presente e futuro (RUSH, 2006, p.14). 

           A substituição do trabalho humano pela máquina, teria posto fim à economia 
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política como ciência. A produção, quando livre do homem e de qualquer finalidade, 

passou a se governar sozinha, tornou-se autônoma. Com o desaparecimento do 

trabalho humano, evapora-se o referente da economia – o valor, o tempo de 

trabalho como medida que regula o intercâmbio, a troca de mercadorias. 

          Na linguagem, ocorre o mesmo movimento: o referente também se dissipa, 

possibilitando a emancipação do signo. Nas palavras de Baudrillard: 

 

Liberado dessa obrigação “arcaica” de ter de designar alguma coisa, ele (o 
signo) se torna enfim livre para um jogo estrutural, ou combinatório, de 
acordo com uma indiferença e uma indeterminação totais que sucedem à 
regra anterior de equivalência determinada (BAUDRILLARD, 1996, p.16). 

 

           Para o autor, ainda haveria representação, quando um signo pode ser 

remetido para a profundidade do sentido, quando um signo pode trocar-se por 

sentido e quando alguma coisa serve de caução a esta troca (BAUDRILLARD, 

1997, p. 71-72). Já Vattimo acredita que a união entre tecnologia e arte, articula 

questões direcionadas à fronteira entre o homem e a máquina. União esta, que 

remete, diretamente, à cibernética e às questões biotecnológicas que estão 

afetando o imaginário das pessoas (VATTIMO apud SANTOS, 2001).   

           Nos novos tempos, o princípio de realidade dá lugar ao mundo ilusório do 

simulacro, da hiper-realidade, da neorrealidade. Diz Baudrillard, em A sociedade de 

consumo: “a verdadeira realidade é abolida e volatizada, em proveito da 

neorealidade do modelo materializado pelo próprio meio de comunicação” 

(BAUDRILLARD, 2007, p.133). Logo, entendemos que as correntes religiosas 

virtuais, enquanto fenômeno da esfera midiática, especificamente da internet, 

possuem referentes indeterminados, tornando qualquer pessoa apta a recebê-la.  

           Daí para frente, o primado dos meios de comunicação passou a orientar 

muitos estudos ganhando uma autonomização imaginária. A interação social não 

se faz mais através da práxis social dos homens – o trabalho e a linguagem – mas 

como uma decorrência direta da tecnologia materializada nos meios de 

comunicação. “O século XX, temos o hábito de dizer, é o século da comunicação” 

(COUCHOT, 2003, p.67). Perante a onipresença dos meios de comunicação, 

paradoxalmente, a própria comunicação humana torna-se fragilizada. Os indivíduos 

estão ligados à rede, são apenas uma parte do fluxo de dados e se situam nos 
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terminais de contato. Assim, o feedback acaba tomando o lugar da interação. 

            No sentido de melhor compreender a lógica, em que se baseiam as 

correntes, trazemos o sociólogo francês Gabriel De Tarde. A partir de sua análise 

sobre a imitação que ocorre na sociedade, nos permitirá inserir as correntes na 

mesma perspectiva. 

 

4.3 A IMITAÇÃO  

 

             A proposição de Tarde, em As leis da Imitação (2000), é de que cada 

progresso do saber "tende a nos convencer de que todas as semelhanças são 

devidas a repetições" (TARDE, 2000,p.224), que se desencadeiam nas três 

seguintes: 

 

 No mundo químico, físico, astronômico, as semelhanças (atômicas, 
ondulatórias, gravitacionais) decorrem de movimentos periódicos 
vibratórios. No mundo vivo, elas resultam da transmissão hereditária, da 
geração intra ou extra orgânica. No mundo social, são os frutos da 
imitação. As repetições vibratórias, hereditárias e imitativas constituem 
as três formas básicas do que Tarde chama de 'Repetição Universal', e 
são responsáveis pela produção das semelhanças de origem física, 
biológica e social. (TARDE, 2000, p.225).  

 

           Essas concepções conduzem à seguinte definição da sociedade: "Uma 

coleção de seres com tendência a se imitarem entre si, ou que, sem se imitarem, 

atualmente, se parecem, e suas qualidades comuns são cópias antigas de um 

mesmo modelo" (TARDE, 1907: 93).  

           Tarde afirmava a analogia das repetições, ou regularidade, nas importantes 

áreas de conhecimento, tais como: a Física, a Astrologia, a Química, a Geologia, a 

Biologia, abrangendo definitivamente para as Ciências Sociais.  

Para Tarde, a imitação é,  

 

[...] uma ação à distância de um cérebro sobre outro. Ela pode ser 
consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária, vaga ou precisa, 
unilateral ou recíproca.   Mas não pode deixar de ser produzida à 
distância, em uma espécie de 'geração à distância'. Pois, assim perderia 
sua especificidade (TARDE, 1907, p.226). 
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             O conceito de imitação não deixa de se apresentar como exigência de um 

evolucionismo único em seu gênero. Nesse sentido, todas as similaridades 

originadas socialmente, percebidas no mundo social, são fruto direto da imitação 

sob todas as formas, imitação-costume ou imitação-moda, imitação-simpatia, 

imitação-obediência, imitação-instrução, imitação-educação, imitação-espontânea 

ou imitação-refletida (TARDE, 1907, p. 44).  

            Tarde elaborou o sentido de social, infligindo os princípios do movimento, 

afinidade, vida e cooperação humana idênticos, em todos os indivíduos. Fato este, 

que, justamente, confirma, "outra tendência marcante dos processos repetitivos: a 

tendência à uniformização"(TARDE,1907, p.226). Com isso, é possível destacar a 

aceitação de Tarde em relação à tese da filosofia da história, segundo a qual,   

 

[...] as leis do espírito humano são as mesmas em todas as épocas e por 
toda a parte" elas lideram a "marcha progressiva e irreversível que vai (...) 
dos diversos costumes locais aos padrões globais, dos pequenos e muito 
numerosos conflitos às poucas, porém, grandes guerras (TARDE,1907, 
p.226).  

 

             Nesse aspecto, se insere o sentido da imitação, a qual pode ser 

considerada detentora nas repetições das relações sociais em toda parte, 

dependendo da disposição dos grupos sociais, em assimilar, para imitar as "ideias 

antes de imitar a sua expressão", logo, "toda imitação é unilateral e só depois se 

torna recíproca ou se mutualiza" (TARDE apud VARGAS, p.227). Dentro dessa 

concepção, as afinidades surgem como consequência da transmissão da geração 

que se consolida no alargamento do campo social. Nesse âmbito, cruzam seu 

desenvolvimento, três fases universais: o período de início e dificuldade em que 

tem a lutar com as tendências opostas; época de vitória e expansão; finalmente, 

momento de exaustão, diante novos impulsos e novas tendências (VARGAS, 

2000).  

          Partindo dessa premissa, Vargas (2000), refere-se à interpretação de 

Deleuze e Guattari (1980), no que concerne à microssociologia de Tarde: 

 [...]  a imitação marca a passagem ou propagação de um fluxo ou onda de 
crença e de desejo; a oposição, por sua vez, marca a intervenção de fluxo 
ou onda, sobre outra sob o modo de um choque binário; enquanto a 
invenção marca a conjugação ou a conexão de múltiplos fluxos de crenças 
e desejos (VARGAS, 2000 p. 231).  
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            O autor prossegue, afirmando que para Tarde "o que se repete, o que se 

propaga, não são sensações, modelos de comportamento ou representações" uma 

vez que "esses são tão-somente cruzamentos de sensações e representações" 

(VARGAS, 2000, p.230). O objeto da sociologia de Tarde, configura-se, desse 

modo, pelo estudo das correntes de crenças e desejos no campo social, 

encontrado por meio da cartografia dos fluxos moleculares de crença e de desejo 

que constituem uma matéria sub-representativa.  

 A imitação para Tarde, se fundamenta, portanto, quando um homem se 

deixa sugestionar pela ação de outro. Nas palavras do autor, essa ideia está 

explícita: 

 

 Entendo por imitação toda a gravação fotográfica inter-espiritual, por 
assim dizer, quer seja querida ou não, passiva ou ativa. Se repararmos 
que em qualquer lado onde há uma relação social qualquer entre dois 
seres vivos há uma imitação nesse sentido (seja de um pelo outro, seja de 
outros pelos dois, como, por exemplo, quando se conversa com alguém 
falando a mesma língua, fazendo novas provas verbais de muitos antigos 
clichês) (TARDE, 2000, p.6).  

  

             As relações sociais são variadas e diversas e por isso podem ser o objeto de 

apoio das necessidades e ideias do homem. Ao mesmo tempo em que sustentam 

os obstáculos gerados por essas necessidades, cada uma dessas ideias oferece 

ou opõe às opiniões e às tendências de outro, independente de serem semelhantes 

ou diferentes. Em meio a esta complexidade permanente, é possível perceber que 

relações sociais distintas, tais como falar e escutar, pedir e ser pedido, comandar e 

obedecer, produzir e consumir, por exemplo, remetem, de acordo com Tarde, a 

dois grupos opostos, onde uns tendem a transmitir de um homem a outro, através 

da persuasão ou autoridade, por vontade ou à força, uma crença. Em outra parte, 

os outros, um desejo. Ou seja, uns derivam de ensinamento, outros de comando. 

Nesse caso, diz Tarde: 

E é precisamente porque os atos humanos imitados têm essa 
característica dogmática ou imperiosa que a imitação é um laço social; 
porque o que liga os homens é o dogma – toda ideia, religiosa ou não, que 
se implanta no espírito de cada associado por pressão do ambiente – ou o 
poder. (TARDE, 2000, p.8)  
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            A imitação seria, portanto, no tocante às correntes, estabelecida entre o 

emissor e o receptor, uma vez que eles se vinculam a partir de uma ideia religiosa. 

No entanto, vale ressaltar que existem dois modos de imitar: fazer exatamente 

como o seu modelo, ou fazer exatamente o contrário. Podemos entender esse fato, 

respectivamente, como sua afirmação ou negação. Aumentando a dimensão dessa 

declaração, Tarde conclui que a sociedade é um grupo de pessoas que mantém 

semelhanças entre si, produzidas por imitação ou por contra imitação. Porque os 

homens contra imitam-se muito, ainda mais quando eles não têm, nem mesmo, a 

modéstia de imitar meramente o fluxo das correntes; e ao contra imitar, ou seja, ao 

fazer tudo oposto ao que deveria. Assim como ao se limitar a fazer, ou dizer, 

apenas o que é feito ou dito à sua volta. É, dessa forma, que vão assimilando cada 

vez mais. Na verdade, resistir à imitação das correntes religiosas seguindo a linha 

da contra imitação, configura, também, uma imitação, uma vez que nada é mais 

imitativo do que lutar contra a existência de algo e/ou fingir ignorá-la, é o que 

ensina Tarde.  

             As correntes religiosas virtuais, enquanto elementos de ideia ou de ação 

que se combinam e são imitadas, possuem um aspecto particular que perpassa 

pela própria natureza e escolha dessas cópias elementares. Elas demonstram e 

acentuam nossa personalidade original, pois somos seres formados pelas 

imitações sociais, como defende Tarde. Nesse sentido, as correntes expressam, 

apenas um desses aspectos imitativos, mas servem para ilustrar nossas 

preferências e inclinações religiosas. 

            Tarde também analisa, na obra supracitada, o processo de formação de 

opinião a partir das relações entre os indivíduos. Trazendo seus conceitos para 

nosso tempo, vemos que ele ajuda a compreender o fenômeno dos meios de 

comunicação, através dos sistemas de publicidade e da internet, por exemplo, ou 

seja, meios que distribuem informações que são filtradas pelos indivíduos. Para 

assumi-las como opinião sua, o indivíduo as testa com alguém, em cuja opinião 

confia. Assim sendo, quando houver coincidência, ele afirma a informação como 

opinião, e a repassa. Esse processo acontece em níveis infinitos, e vão produzindo 

fluxos de opinião. Alguns são linhas tênues, que desfalecem. Outros fluxos se 

ampliam e vão avançando com diversas intensidades viróticas, como o fluxo das 

correntes religiosas virtuais. 
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            Para Tarde, existem três tipos de indivíduos: os loucos, que iniciam fluxos 

de opinião; os tímidos ou sonâmbulos, que são repassadores de fluxos, ou 

imitadores, na expressão de Tarde; os tolos, ou descrentes, que pouco repassam 

os fluxos recebidos. A imitação dissemina-se em ondas concêntricas. Por meio 

desse processo, se originam as instituições e a opinião pública. Logo, se um grupo 

social afirma ideias, outros podem repassá-las por "imitação". Observando os 

meios de comunicação de hoje, os mais importantes distribuidores de informação, 

percebemos que embora eles obedeçam à lógica da audiência, pois esta define 

sua rentabilidade e competitividade, também podem ser compreendidos a partir da 

ideia de fluxo criada por Tarde. De qualquer modo, como sabemos os meios de 

comunicação não formam opinião, mas reforçam a opinião já formada. Contudo, 

como estão incluídos socialmente, por sensibilidade, estudos ou pesquisas, dão 

conta de fluxos de opinamento em formação sustentada. Quando propagam esses 

fluxos, aceleram enormemente a velocidade de transformação deles em opinião 

pública. Fluxos que constituiriam opinião pública em, por exemplo, dois anos, 

podem ser acelerados pela TV e formar opinião em duas horas, como ocorre 

algumas vezes. 

           A lógica da internet e de suas redes ou teias é essa, agregada à diversidade 

informacional atual. "Louco" é quem cria um fluxo e vê sua repetição às centenas e 

aos milhares nas redes, local onde se espalham as correntes religiosas. "Tímidos" 

são os mais importantes para os iniciadores e estimuladores de fluxos (são os que 

repassam as correntes religiosas virtuais). São os "tímidos" que garantirão aos 

fluxos das correntes, os múltiplos acessos e a aceleração na formação de opinião. 

 

 

4.4 AS CORRENTES RELIGIOSAS VIRTUAIS 

 

             Durante muitos séculos, as imagens dos santos eram feitas de metal,

madeira, ou através das técnicas de pintura a óleo, aquarela ou nanquim. No Brasil 

colonial e primeiras décadas do império, possuir imagens de santos protetores, era 

privilégio das elites, pessoas que ocupavam posição hierárquica de destaque no 

âmbito da sociedade civil e religiosa. Com o surgimento de novas técnicas de 
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reprodução da imagem, particularmente a fotografia, surgida na segunda metade 

do século XIX, as imagens e retratos de santos foram distribuídos, não só, nas 

igrejas, irmandades e ordens terceiras, mas também nas casas das famílias 

católicas, instituições e repartições públicas, com o fito de difundir a fé cristã. 

           Atualmente, as imagens de santos veiculadas na mídia, possibilitam novas 

formas de religiosidade. Inúmeras são as pessoas que buscam encontrar nos 

meios de comunicação um espaço de reflexão, de relacionamento e de interação. 

Sob o signo imagético, as representações produzidas nas correntes religiosas, 

transmitem a emoção das cores e das formas, sensibilizando os receptores na 

medida em que são capazes de atribuir novos significados e outros sentidos a vida. 

O poder da imagem associada às mensagens textuais, muitas vezes, provocam 

emoções, trazem sentimentos de paz, tranquilidade e bem-estar. O ato de abrir o 

arquivo contribui para reafirmar o sentimento de cumplicidade, entre aquele que 

envia e o que recebe expresso no momento do silêncio onde as barreiras do 

tempo, das diferenças e das distâncias parecem diluídas.  

              Utilizadas como forma de agradecimento e retribuição a uma graça 

alcançada, ou mesmo pelo simples apelo dos signos da imagem, as correntes 

estabelecem um compromisso, entre o fiel e o santo, na medida em que são 

repassadas e permitem o contato íntimo, privado e direto com o santo protetor. 

Tornam-se testemunhas da intervenção divina em torno da qual se alimenta a 

crença no milagre. 

             Embora não se pretenda fazer uma genealogia da prática das correntes 

religiosas, é preciso ressaltar que, historicamente, estão relacionadas à cultura 

popular e persistem sob o verniz dos cultos oficiais, na medida em que são 

vivenciadas e inseridas no cotidiano dos fiéis.  

     Não resta dúvida de que a circulação das correntes religiosas virtuais não 

só fomenta e dinamiza o mercado religioso de bens simbólicos, em sua forma 

imediata, como também  coloca em evidência o envolvimento dos internautas nas 

novas maneiras de  relacionar-se com o sagrado. Esta nova configuração, sofre 

constantes alterações  e são resignificadas na forma de crenças, práticas e, 

principalmente, devoções que direta ou indiretamente,  acabam sendo absorvidas 

pela instituição religiosa. 

        Contudo, é importante ressaltar que os “santinhos” produzidos com imagens 
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de santos  e mensagens de fé, nem sempre são recebidos e absorvidos de forma 

passiva pelos receptores e até mesmo pelos especialistas do sagrado.  Apesar da 

tolerância e de certa “permissão” dos “especialistas do sagrado” em deixarem os 

fiéis colocarem as correntes  nos altares ou alguma mesa, geralmente na 

entrada  das igrejas, muitos sacerdotes combatem tais práticas, alegando serem 

supersticiosas.  

     Lembramos que  na dinâmica do campo religioso descrita por Pierre 

Bourdieu (1999), os especialistas do sagrado sempre trabalham no combate à 

autoprodução religiosa dos leigos. Esta é uma das estratégias usadas para 

sustentar a hegemonia da instituição religiosa no que diz respeito à produção e 

distribuição dos bens de salvação. No entanto, a circularidade das correntes se 

estabelece a partir das (re) interpretações que os adeptos fazem das mesmas, 

mesmo que as suas versões sejam contraditórias quando comparadas a outros 

tipos de práticas religiosas.  

     Anônimas ou coletivas, as correntes virtuais parecem dominar  com eficácia 

os sistemas simbólicos religiosos proporcionados pela mídia.  Geralmente 

absorvidas  por  determinados  grupos de leigos, e adaptadas ao contexto em que 

estão inseridas, as correntes religiosas, de certa forma, traduzem a dinâmica do 

campo religioso. Como afirma  Bourdieu (1999), o campo  religioso é dinâmico, 

conflituoso e  possui lógica própria, ou seja, uma lei interna de funcionamento.  Sua 

dinâmica sempre visará à busca do domínio do trabalho religioso por um conjunto 

de agentes especializados. Na medida em que os especialistas forem conseguindo 

radicalizar esta separação entre eles e os leigos, a religião vai adquirindo cada vez 

mais um caráter de independência da realidade social em que vivem estas 

pessoas. Este fato seria a origem da impressão que os consumidores de bens de 

salvação têm de que a religião está acima do plano das relações humanas, ou seja, 

referindo-se apenas ao sagrado.  

  Com sabemos, o catolicismo popular, por não possuir muitos mediadores, 

apresenta uma reciprocidade mais intensa e marcada entre o devoto e a divindade. 

Ela não se constitui como um sistema muito repressivo que cobra ou castiga. Há, 

sim, cobranças, mas elas ocorrem mais no plano simbólico e têm sua origem, 

geralmente, na própria divindade. O que determina e sustenta a relação entre fiel e 

o santo é a noção de compromisso, a ideia de troca, o dom e a dádiva.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

           Ao finalizar este estudo no qual se coloca como tema as novas práticas 

religiosas, a exemplo das correntes religiosas num mundo pós-moderno, 

deparamo-nos com experiências religiosas diversas. Desses resultados, se 

constata o “retorno do religioso” ou “o retorno à fé cristã” nos moldes virtuais 

experimentados em condições históricas determinadas. Nas palavras de Gianni 

Vattimo é possível perceber esse retorno de duas formas: 

 

De um lado, com a presença mais patente na cultura comum, o retorno do 
religioso (como exigência, como nova vitalidade de igrejas, seitas, como 
busca de doutrinas e práticas outras – a “moda” das religiões orientais, 
etc.) é antes de mais nada  motivado pela premência de riscos globais que 
nos parecem inéditos, sem  precedentes na história da humanidade ... 
Outro medo, também bastante difundido,  ao menos nas sociedades mais 
avançadas, é o da perda do sentido da existência, do verdadeiro tédio que 
parece acompanhar inevitavelmente o consumismo. Mesmo  aquela forma 
de retorno do religioso que se expressa na busca e afirmação das 
identidades locais, étnicas, tribais [...] (VATTIMO ,2000, p.93). 

 

 

      Ou seja, algo que se julgava já superado retorna e reativa vestígios 

adormecidos. As correntes religiosas virtuais reacendem, ou melhor, resignificam 

uma prática religiosa, arraigada no habitus do catolicismo brasileiro que, 

aparentemente, havia desaparecido, quando na verdade ainda está muito presente. 

A fluidez do mundo pós-moderno onde as incertezas, o medo ou as tensões 

causadas pelas questões globais se colocam em ebulição, a proliferação das 

correntes religiosas virtuais, atesta o retorno das pessoas à busca de “novas” 

experiências religiosas. Ou como afirma Jacques Derrida (IBID, 2000, p. 87): “A 

técnica é a possibilidade, pode-se dizer também a oportunidade, da fé”. 

            Como sabemos, o fenômeno da midiatização da religião, seja nas redes 

televisivas ou nos sites da esfera virtual, tem alcançado, atualmente, uma grande 

repercussão em vários países do mundo, particularmente no Brasil. Nesse país se 

tem revelado com feições próprias da cultura católica popular, a pluralidade de 

expressões religiosas existentes, gerando uma mudança substancial nas formas e 

estruturas sociais como, tradicionalmente, se vinha fazendo a religião. Assim, pode 

afirmar-se que, o estudo imagético das correntes religiosas é relativamente 
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recente, na medida em que os avanços tecnológicos ampliam, num contexto vasto 

e complexo. Trata-se de uma realidade, onde religião e mídia se colocam como 

dimensões indispensáveis para análise das novas formas de religiosidade e 

espiritualidade que emergem nos meios de comunicação midiáticos e virtuais.   

           De fato, a ampliação da circulação das correntes via internet coloca-nos 

diante de inúmeras tendências das práticas religiosas, vividas nos mais diversos 

cenários. No que se refere às imagens de santos que circulam nos nossos e-mails, 

o poder sedutor, envolvente e, ao mesmo tempo, imperativo, das mensagens em 

suas diversas icnografias e simbologias, de certa forma, reflete novas formas de 

representações  e valores religiosos considerados habituais.  

           A internet surge, portanto, como mais um veículo de comunicação e 

divulgação das práticas religiosas.  O virtual e o real, longe de separar e isolar as 

pessoas, cria, entre elas, uma forma particular de vínculo/contato interpessoal, de 

fusão, de sedução e consenso, de cumplicidade, de intensidade e interdependência 

suscetível de produzir novas formas de crença.  

           Com isso, podemos dizer que a circulação das correntes religiosas virtuais, 

atestam manifestações religiosas próprias das culturas plurais, híbridas, 

secularizadas, de incontestável autonomia; uma civilização fundada sobre 

princípios laicos modernos, apoiada na racionalidade tecno-instrumental-

mercadológica e numa organização social fragmentada em torno de novos 

coletivos e aglomerações, que cultivam as mais variadas ‘estratégias sensíveis’ de 

vinculação e afetação (SODRÉ, 2006). 

          A religião, enquanto fato cultural e no exercício da função soteriólogica, faz 

parte de nossas vidas e de nossas experiências, sem sequer atentarmos para este 

fato. Nos templos católicos iniciou-se a disseminação dos “santinhos”, pedacinhos 

de papel com uma oração e imagem de um santo protetor que se propõe a ajudar 

os fiéis. Ao entrar numa Igreja católica, geralmente vemos uma mesinha com 

papéis, e é lá que estão depositados os “santinhos”, esperando serem pegos em 

uma quantidade considerável para, em seguida, serem repassados como forma de 

compromisso de que o fiel cumprirá sua parte, difundindo àquele santo e sua 

prece.  

         No entanto, com o advento dos novos meios de comunicação, as correntes 

religiosas passaram a circular. Vivemos em um tempo em que nada é fixo, 



133 

 

constante e/ou estável. Diante da fluidez pós-moderna, as correntes encontram 

aceitação. Essa, é uma maneira rápida e prática das pessoas exercerem, sua 

religiosidade. A dinâmica e diversidades de maneiras como as mensagens circulam 

nas correntes, leva a uma revalorização de antigas práticas religiosas e a relocação 

do popular em cenários virtuais. É nesse cenário, onde acontecem as 

transformações sociais e reconfigurações de novos usos e consumo culturais 

propiciados por meio dos recursos audiovisuais.  Desses recursos, fica constatado 

aqueles que mais se destacam, como sendo a circulação das mensagens, o 

reconhecimento do seu conteúdo, os elementos linguísticos e sua capacidade de 

inserção e /ou continuidade  da vida cristã. 

           A tecnologia e as novas formas de interação social que vemos na 

atualidade, faz com que as pessoas estejam sempre conectadas do ponto de vista 

tecnológico, comprometendo o contato direto e pessoal propriamente dito. Nesse 

caso, o que importa é estar sempre alerta, conectado às redes socias, ao correio 

eletrônico, ao telefone, tudo ao mesmo tempo e com muita rapidez e eficácia. Por 

isso, é comum ouvirmos reclamações quando não se consegue acesso à internet. 

Sobre esse assunto, algumas pessoas consideram que, com isso, perdem um dia, 

que poderia ser produtivo. Estamos vivendo uma cultura do “tudo ou nada”, uma 

fase de extremos para quase tudo que nos cerca. Nesse universo, as pessoas não 

se interessam, ou não se ligam umas às outras, ou se interessam rápido demais. 

Vive-se um período de emoções intensas, de desilusões, de desafios pessoais, 

cada vez mais recorrentes. 

           As correntes religiosas virtuais surgem como uma maneira rápida e eficaz, 

enquanto ferramenta que auxilia na consciência de que o receptor está cumprindo 

sua religiosidade. Através da aproximação, entre religião e tecnologia, é perceptível 

que, embora a primeira tenha perdido um pouco o espaço que possuia na esfera 

pública, continua forte e vigente no âmbito privado, ou seja, ela continua tendo seu 

lugar. Na verdade, a tecnologia contribui para ampliar o quadro de fiéis, ou o caso 

das correntes religiosas virtuais atingirem mais receptores e, consequentemente, 

emissores. O que antes tocava apenas uma pessoa através do “santinho,” agora 

pode ser enviada para diversas, através do e-mail.  Com um simples clic, o 

receptor se torna também emissor.  

          O “santinho” sempre foi perpetuado por meio de uma “corrente”, e enquanto 
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corrente, não deveria ser quebrada (interrompida), para que outrém alcançasse seu 

pedido. Essa é a mesma lógica que rege as correntes religiosas virtuais. O que 

muda é apenas o cenário onde elas se difundem, um lugar que não oferece 

barreiras ou limitações, livre para quem quiser navegar, um espaço onde os fiéis 

podem praticar sua religiosidade sem levar em consideração, o tempo. É só 

acessar a corrente no momento mais conveniente e explicitar sua crença. Também 

não haverá julgamentos caso alguém se recuse a reenviar, pois ninguém saberá do 

ocorrido. Embora o texto seja coercitivo, e ameace com azar o futuro do receptor. 

Em meio às novas práticas que surgem em nosso cotidiano é relevante ter em 

mente que as correntes religiosas virtuais e os santinhos, coexistem no mundo 

apressado que habitamos. Logo, uma não exclui a outra. A versão virtual surgiu 

apenas para agregar um novo público que, não pode, não consegue, ou não tem 

tempo, de ir à um templo.  

          Basicamente são essas as razões porque colocamos as fotos de Saggese e 

Cravo neste trabalho. Teve como objetivo, mostrar que não é porque existem as 

correntes virtuais que antigas práticas da religiosidade brasileira se perderam no 

imaginário social. O antigo e o novo caminham lado a lado. Sem que uma substitua 

a outra. 

          Falamos, neste estudo, sobre os atos de fé no Brasil, a partir da fotografia. 

Ao estudar esse tema foi importante nessa pesquisa, fazer um breve panorama 

deste recurso visual, buscando compreender as dimensões de sua perspectiva, 

enquanto registro do olhar, tanto do fotógrafo (no momento do ato fotográfico), 

quanto daquele que vê a fotografia após sua impressão. Trata-se de uma 

interpretação bastante subjetiva, onde cada um consegue ver aquilo que sua 

vivência e sua visão de mundo lhe permitem. A fotografia tem, também, como 

característica, auxiliar a memória. Essa é considerada testemunha, capturando e 

guardando para posteridade peculiaridades que outrora só ficariam na recordação 

de quem experimentou a ocasião. As pessoas continuam e continuarão exercendo 

a sua religiosidade, porque é isso que torna nossa cultura singular: as misturas, os 

paradoxos, as preferências, os ritmos... 

          Diante das diversas possibilidades de análise das correntes religiosas 

virtuais escolhemos nos debruçar sobre a imagem que elas trazem. Interpretamos 

que é a partir delas que o receptor vai ser impelido a reenviar, caso o apelo da 
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imagem juntamente com o texto almeje sua intenção, provavelmente a corrente 

será passada adiante. Optamos por fragmentar a imagem, uma vez que a 

desconstruindo poderíamos melhor compreendê-la, percebendo mais de perto suas 

nuances e intenções. Constatamos que a apreensão das imagens que nos cercam, 

e evidentemente das correntes religiosas, é feita a partir de nossas experiências 

pessoais e da visão de mundo de cada um. 

           Ao visualizar uma imagem sempre, iremos associá-la com algo que já vimos 

e que a cultura se encarregou de colocar, direta ou indiretamente, em nosso 

imaginário. Nesse processo mental, de recordações e lembranças, é onde vamos 

buscar ferramentas para compreender o que determinada imagem quer nos dizer. 

A imagem é, antes de mais nada, uma comunicação. Nesse sentido, o texto, além 

de comunicar, também é imagem (textual); e quando se trata das correntes da 

Virgem Maria e de Santo Expedito, que agrega ambos, só podemos fazer uma 

interpretação: a união desses mecanismos da comunicação, o visual e o textual, só 

contribuem para intensificar o apelo imagético do indivíduo que vê a corrente. 

         Independente de ser uma análise que ora privilegiou a mensagem icônica, 

plástica e linguística, orientada por Martine Joly (2009), e ora privilegiou a 

interpretação da imagem de Jacques Aumont (1993), ou seja, não abdicamos da 

abordagem da semiótica no decorrer do estudo da imagem. 

         As correntes religiosas virtuais, assim como os “santinhos”, se perpetuam 

através da repetição e para que esta exista, é necessário que haja a imitação 

(TARDE, 2000). Ao tentar explicar as correntes do ponto de vista sociológico, 

podemos associar a sociologia humana à sociologia dos animais. Como se 

evidencia no seguinte trecho: 

 

 

No seu belo livro sobre as Sociedades animais (...), M. Espinas diz 
expressamente que o trabalho das formigas se explicam muitíssimo bem 
pelo princípio “da iniciativa individual seguida da imitação”. Esta iniciativa é 
sempre uma inovação, uma invenção igual às nossas em arrojo de 
espírito.(TARDE, 2000, pág. 23) 

 

 

 Quando as correntes se repetem, permanecem unidas umas às outras ao 

multiplicarem-se,  

como as vibrações calóricas ou elétricas, que, ao acumularem-se no 
interior de um corpo, o aquecem ou eletrizam cada vez mais, ou como a 
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força de células similares que se multiplicam no corpo de uma criança em 
vias de crescimento, ou como as adesões a uma mesma religião pela 
conversão dos fiéis, a repetição então se chama crescimento. (TARDE, 
2000, p. 26). 

 

           Ou seja, a repetição das correntes existem pelas variações. Por outro lado 

vemos que hoje somos seres rodeados de mecanismos que dispõem de um 

aparato social fortemente voltado para si. Deixando, assim, soberana a 

individualidade. Diante da realidade estudada, as correntes se proliferam, o seu 

rumo é indefinido, ou seja, o receptor irá recebê-la independente de sua religião, 

etnia ou mesmo vontade. No entanto, a vida cotidiana nos faz mergulhar na 

liberdade e viver cercados de mecanismos que garantem essa liberdade de 

interpretação e de escolha de seu reenvio.  É nesse contexto que podemos ver que 

o retorno ao sagrado, bem como as práticas religiosas e crendices consideradas 

ultrapassadas, voltam com novas forças e novos ares. 

          Vivemos em um mundo que demonstra ser carente de interesse, repleto de 

frivolidade, alimentado por meios de comunicação massificantes e alienantes, da 

informação sem formação. Considera-se, esse fato, a consequência de uma 

sociedade que cria um coquetel de experiências e sentimentos, consumo frenético 

de objetos fúteis, de verdades passageiras e sem fundamento, carente de futuro e 

de certezas. Trata-se de uma sociedade louca por desejos, por adrenalina pura, 

pelo prazer de ver e ser visto.  

           A implantação de uma nova cultura, composta de uma nova linguagem, de 

uma nova simbologia, de arte, de novos paradigmas, de um novo estilo de vida, de 

uma nova axiologia marcada pelo controle da vida pessoal e coletiva, implantará 

um novo “ethos”, onde já se inserem as correntes religiosas virtuais. 
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