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Resumo 

 

Os cultos afro-brasileiros, por serem tradições distanciadas do modelo cristocêntrico são  

associados no imaginário cultural brasileiro a esteriótipos, formas atrasadas de culto, 

seitas diabólicas, entre outras leituras distorcidas e redutoras desta espiritualidade.O 

principal objetivo é  mostrar de que maneira a mediosfera presente no canal de humor 

para a internet “Porta dos Fundos” se apropria dos elementos arquetípicos da tradição 

religiosa afro-brasileira e,obedecendo à receita da cultura de massas, padroniza os temas 

míticos fazendo deles clichês, contribuindo para reforçar os preconceitos acerca da 

religiosidade afro-brasileira. O objeto de estudo são  os vídeos “Ogum” e  “Trago a 

Pessoa”. O método é a análise de conteúdo tendo como principais referenciais teóricos 

Edgar Morin (1990;2008) e Malena Contrera (2017). 
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Imaginário e sua Força na Constituição do Social 

  

 Recentemente o conceito de imaginário, já consagrado na Filosofia e nas 

Ciências Sociais, passou a transitar nas Ciências da Comunicação como desafio 

heurístico de tentar compreender o lugar do imaginário nos padrões comunicacionais e 

mediáticos contemporâneos.  

 Qual o papel que os símbolos, os mitos, as imagens e as alegorias da nossa época 

desempenharam no processo de legitimação da sociedade? Na esteira dos trabalhos de 

Castoriadis (1982), Morin (1990;2014),  Contrera (2017), entre outros, partimos da 

premissa teórica  que a elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação e 

da auto-instituição de qualquer sociedade. Tudo que se apresenta no mundo sócio-

histórico está indissociavelmente tecido no simbólico. O simbolismo sustenta a imagem 
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do ambiente exterior tanto quanto a vida estruturada do conjunto da práxis humana. 

Essas significações são presentificadas e figuradas pela efetividade dos indivíduos, dos 

atos e dos objetos que elas informam.   

 Malena Contrera, na esteira de Edgar Morin, considera o caráter autônomo do 

imaginário: 

Considerando essa dinâmica da recursividade, Morin atribui aos seres 

da Noosfera certo grau de autonomia, tratando de situações em que o 

grau de inconsciência humana gera contextos propícios para que essa 

autonomia se dê e se efetive em manifestações muito concretas, 

assunto que segue causando uma enorme resistência em alguns 

estudiosos da comunicação que desconsideram que na esfera do 

inconsciente também acontecem coisas. Para apresentar essa questão, 

Morin (1992, p. 95) refere-se a Hegel: “Para Hegel, a Ideia é Sujeito 

que se autodetermina e se auto-realiza na História”, mas segue 

colocando-se em uma posição não tão extrema como a de Hegel. 

(CONTRERA, 2017, p. 18). 

  

 Isso significa que não podemos considerar o imaginário como uma forma 

“descolada” da realidade. Ao contrário, se se combinam, se influenciam e, de acordo 

com o já citado princípio da recursividade de Morin, eles se contaminam mutuamente. 

Ou seja, como disse Michel Maffesoli (2001) em entrevista concedida a Juremir 

Machado: “O imaginário é, ao mesmo tempo, impalpável e real”. 

Assim, é por meio do imaginário que se pode atingir não só a cabeça, mas, de 

modo especial o coração, isto é, as aspirações, os medos e as esperanças de uma 

sociedade. É nesse campo que as sociedades definem suas identidades e objetivos, 

definem seus inimigos, organizam seu passado, presente e futuro.  

O imaginário social é constituído e se expressa por ideologias e utopias, sem 

dúvida, mas também –– por símbolos, alegorias, rituais, mitos. Símbolos e mitos 

podem, por seu caráter difuso e arquetípico, por sua leitura menos normatizada, tornam-

se elementos poderosos de projeção de interesses, aspirações e medos coletivos. Na 

medida em que tenham êxito em atingir o imaginário, podem também plasmar visões de 

mundo e modelar condutas. O imaginário  é particularmente importante em momentos 

de mudanças política e social, em momentos de redefinição de identidades coletivas  

 Lembrando Bronislaw Baczko (1984), a aceitação dos mitos e dos símbolos por 

parte da cultura popular vai depender da existência de uma “comunidade de 

imaginação” ou “comunidade de sentido”. Quando inexiste esse campo, que tem suas 

raízes seja no imaginário preexistente, seja em aspirações coletivas em busca de um 

novo imaginário, a relação de significado não se estabelece e o símbolo cai no vazio. 
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Qual o papel da mídia, em particular da mídia digital nesse processo de legitimação ou 

desqualificação do imaginário? 

 

Noosfera e Mediosfera 

 

 A já citada Malena Contrera,  considera que na sociedade mediática, o 

imaginário e sua natureza arquetípica:   

 

(...) sofrem um tratamento de tal modo estereotipador nas produções 

mediáticas que a redução simbólica realizada gera um universo 

próprio que gradativamente se afasta de suas raízes originais de 

referência, gerando “seres do espírito” pertencentes a uma esfera 

própria, a Mediosfera. (...) a mídia vampiriza aos poucos a energia dos 

outros conteúdos da Noosfera, pressionando os limites da primeira por 

dentro.  Nesse sentido, apesar da inspiração original nas culturas 

populares, de raízes míticas e arquetípicas, como bem assinala Morin 

(1992), a Mediosfera gradativamente  vai inflando e roubando de 

outros núcleos do imaginário cultural seu poder de centralização dos 

olhares e da energia psíquica. (CONTRERA, 2017, p. 67).  

 

 

Partimos dessa premissa para pensar as relações entre a religiosidade afro-

brasileira e seu repertório arquetípico e suas relações com a Mediosfera. Como 

sabemos, a mídia de massa comercial brasileira (rádio, televisão principalmente), 

seguindo a tradição da cultura elitista, historicamente, representou de maneira 

estereotipada a cultura afro-brasileira ora apresentada  como  exótica, atrasada ou 

maléfica. No jornalismo ou no entretenimento, a Umbanda e o Candomblé são 

apresentados como “falsos”, “impotentes”, “maléficos” e seus símbolos apropriados e 

desvirtuados em clichês. Seriam as não mais tão novas mídias digitais que operam em 

outros registros e linguagens uma exceção?   Como a espiritualidade afro-brasileira tem 

sido tratada pelas cultura digital? Os programas produzidos e circulados pela internet 

trariam outro tratamento? A internet rompe com a mediosfera ou se apresenta 

subrepticiamente como sua continuidade?  

 

 

O Porta dos Fundos: Uma Nova Modalidade de Humor 

 

De acordo com ROSA (2009, p. 10), a história remonta que a comédia/humor 

surge no século V a.C.  na Grécia Antiga, tendo como seu precursor Aristófanes (447 a. 

C. - 385 a.C), escritor da época que manifestava contra os conflitos existentes, fazendo 

discussões quanto a questões políticas e tornando alvo de críticas os governantes locais. 
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Ele optou por uma forma literária cômica que provocava risos nas plateias e leitores,  

apresentando situações engraçadas, contribuindo inclusive para a educação popular.  

Não obstante, ao longo da história da sociedade a comédia sofreu 

transformações em seu método de criação e consequentemente de exibição, todavia, esta 

não perdeu de vista sua base originária, e mantém-se no cenário contemporâneo  

satirizando e de certa forma ridicularizando as inexatidões da vida pública, 

evidenciando, desse modo, a função social do humor. 

Nesse sentido, no mundo contemporâeno, com o advento de novas plataformas 

de comunicação tecnológicas, as formas de humor ganham variáveis e novas 

plataformas de exibição mediática (impressa, falada, televisada e ou redes sociais),  nas 

quais: “a circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas de mídia, [...] 

depende fortemente da participação ativa dos consumidores” (JENKINS, 2009, p. 30). 

Situação muito presente no cotidiano dos brasileiros que tem acesso a internet, tendo em 

vista o massivo cosumo de vídeos online, em particular, por meio da plataforma digital 

de vídeos Youtube, criado em fevereiro de 2005 e que ao longo de sua existência, 

destaca-se como um espaço decompartilhamento da criatividade, fomentando a 

produção e distribuição de produtos culturais alternativos.  

Desse modo, em posse dessa ferramenta, a sociedade brasileira conectada, para 

além de consumidora, também,  tornou-se uma grande produtora de vídeos virais, 

inicialmente em sua maioria involuntários4, mas aos poucos isto vai se modificando, na 

medida em que, entram em  destaque aqueles produzidos por coletivos, e que dedicam-

se a manutenção de canais no Youtube com atualizações regulares, como é o caso do 

canal Porta dos Fundos, referência para esse estudo foi fundado em 2012, e em 

conformidade com seus criadores:  

 

Porta dos Fundos é um coletivo criativo criado por amigos e para amigos. 

Simples assim. A ideia de sair da TV e migrar para uma mídia na qual seríamos 

nossos próprios editores, chefes e velhinhos que censuram baseados na moral e 

nos bons costumes — que pregam mas não colocam em prática — parecia 

bastante atraente e promissora. E foi. Hoje os profissionais envolvidos no Porta 

dos Fundos estão mais felizes porque são (vejam só!) amadores. Mas amadores 

na essência, porque amamos fazer o que fazemos. (PORTA DOS FUNDOS, 

2013, p. 9) 

 

 

                                                 
4Bêbados em porta de delegacia dividiam espaço com vídeos de âncoras cometendo gafes [...] Acreditava-se que era 

preciso ser involuntariamente cômico para funcionar. Os poucos virais voluntários consistiam em adolescentes dando 

opinião em frente à webcam [...].(PORTA DOS FUNDOS, 2013, p. 9) 

. 
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Imagem 1 

 

Criadores: Fabio Porchat, Antonio Tabet, João Vicente de Castro, Ian SBS e Gregório Duvivier. 

 

O Google em 2014, divulgou um case studies sobre o Porta dos Fundos, em que 

destaca as estratégias que levaram o canal a ganhar destaque dentro e fora da 

plataforma: 

 

1. Formato e conteúdo feitos para a web: pílulas de humor escrachado, provocativo 

e politicamente incorreto que logo de cara chamaram a atenção dos internautas. 

2. A interessância dos vídeos do começo ao fim: curtos e que prendem a atenção. 

3. Forma de divulgação inicial (através de sites e blogs), com a contribuição da 

imprensa que publicou várias matérias sobre o canal e essa nova iniciativa do 

humor brasileiro. 

4. A consistência do cronograma de publicações: regularidade no lançamento dos 

episódios. 

5. Humor como negócio sério: o canal passou a diversificar suas atividades com 

anuncios divertidos de grandes marcas,  como também outras séries 

complementares para oferecer ainda mais conteúdo a seus fãs: Fundos da Porta, 

para mostrar erros de gravação e bastidores dos vídeos,  Portaria, em que a 

equipe do Porta dos Fundos lê comentários dos fãs e conta novidades do 

programa e, a série Viral, onde o Porta dos Fundos explorou o tema do 

preconceito que existe em torno do vírus HIV.    

 

Diante disso, é incontestável o sucesso do Porta dos Fundos, o canal apresenta 

um humor inteligente e criativo, tem uma audiênca fixa, consagrada por ser um dos 

maiores canais do Youtube, uma vez que, segundo o site Oficina da Net, o Porta dos 
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Fundos, ocupa 722º no ranking mundial, tem  13.240.255 de inscritos e gerou 

3.223.561.978 visualizações, até a data de 14 de junho de 2017. 

Com um cronograma de lançamento de vídeos semanais as segundas, quintas e 

sábados sempre às 11 horas da manhã pelo aplicativo do Porta dos Fundos, o canal 

espalha seu conteúdo na rede e expande os índices de visualizações, ao “combinar 

conteúdo de qualidade feito exclusivamente para a web com boas estratégias de divulgação e 

otimização do canal, [...] conseguiu potencializar sua presença no YouTube e conquistar seu 

espaço dentro e fora da internet” (GOOGLE, 2014, s/p).  

Assim sendo, o “Porta surgiu no momento em que se começou a perceber que 

um produto para a internet não precisa ser necessariamente tosco. Ou involuntário. O 

povo da internet não é diferente do resto do povo: ele quer qualidade” (PORTA DOS 

FUNDOS, 2013, p. 9).  

A vista disso, observando de forma mais intimista os vídeos do canal, 

identificamos uma qualidade técnica e uma originalidade humorística do Porta dos 

Fundos que diante a sua popularidade, após um ano viralizando pela internet, em 2013, 

lançou um livro “Porta dos Fundos”, com os roteiros na integra dos vídeos, pela editora 

Sextante e mantem no site uma loja virtual de produtos com a marca Porta dos Fundos.   

Dessa maneira, esse estudo como mencionado toma como referência o canal 

Porta dos Fundos, que na condição de criador de conteúdo propõe novas atividades e 

possibilidades de expressão, no qual, por meio do humor, o coletivo de amigos: 

“insatisfeitos com a falta de liberdade criativa da TV brasileira, decidiram montar um 

canal de esquetes de humor no YouTube” (SITE PORTA DOS FUNDOS, 2017).  

Observa-se na narrativa de seus criadores que há uma intenção e ou melhor uma 

reação contra-hegemônica, diante da: “autocensura exercida pelos profissionais da 

mídia convencional” (DOWNING, 2002, p. 49),  apresentando esse coletivo como meio 

radical alternativo, pelo fato de “romper regras, embora raramente quebrem todas elas, 

em todos os aspectos” (DOWNING, 2002, p. 29), evidência presente nos vídeos 

“Ogum” e  “Trago a Pessoa”,  objetos deste estudo.  

Uma vez que, apesar da condição alternativa, o coletivo Porta dos Fundos 

obedece a receita da Cultura de Massas, que, de acordo com Morin (1990, p.53): 

“padroniza os temas míticos fazendo deles clichês”, contribuindo para reforçar os 

preconceitos acerca da religiosidade afro-brasileira.  
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Os Episódios (descrição) 

 

Para fins deste estudo foram selecionados dois vídeos do canal Porta dos 

Fundos: “Ogum” e  “Trago a Pessoa”, o critério de escolha pautou-se nos elementos 

abordados na temática dos vídeos, que evidenciam uma estereotipia sobre aspectos das 

religiões de matrizes africanas praticadas no Brasil. 

Para tanto, a estratégia metodológica utilizada será a análise do conteúdo, 

designada por BARDIN, apud CAMARA (2013, p. 182) como: 

  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 

 

Dessa forma, a opção por este método, perpassa pela intenção dos autores em 

investigar essencialmente, quanto às mensagens explícitas e implícitas dos vídeos em 

questão, à medida que, identificamos o quanto o consumo de mídias virais “tornou-se 

um processo coletivo” (JENKINS, 2009, p. 31). 

Avançando, o primeiro vídeo em análise é “Ogum” publicado em 23 de abril de 

2015: 

 

Imagem 25 

  

 

A Sinopse do vídeo descreve que:  

                                                 
5 Disponível em: <https://www.portadosfundos.com.br/video/ogum/> Acesso em: 11 jul. 2017.  

https://www.portadosfundos.com.br/video/ogum/
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As oferendas são um elemento essencial do candomblé. É através delas que 

procuramos atrair a boa vontade dos orixás. Mas se você é praticante e sua sorte 

continua a mesma, já cogitou dar uma mudada? Quem sabe dar uma 

incrementada, uma variada... até quem sabe buscar umas receitas da Palmirinha 

ou do Troisgros? Porque na boa, não há nada mais broxante que um cardápio 

previsível. (SITE PORTA DOS FUNDOS) 

 

No que lhe concerne, o enredo do vídeo faz menção a uma oferenda feita pela 

personagem de Thati Lopes, a Ogum6 (Luis Lobianco), que a priori apresenta-se como 

Exu7, - divindade a quem era feita oferendas na encruzilhada,  depois se retrata 

prostando-se como Ogum a quem era destinado o “despacho”.  Ogum, por sua vez faz 

sugestão de alternância do cardápio oferecido ao orixá, satirizando a “macumba” com 

sugestões que contemplem outras opções de bebidas, como caipirinha de cajamanga ou 

frutas da época, a substituição da proteína oferecida (frango), por outra, como também a 

inclusão de carboidratos e alimentos sem gluten e, para manutenção do aquecimento dos 

alimentos, itens como marmitex ou rechaud,  por fim o uso de talheres para ingestão 

mais higiênica dos alimentos, uma vez que os personagens identificados como Orixás 

no vídeo são representados aparentemente por pessoas em situação de rua. 

Em suma, a personagem de Thati Lopes, escuta as sugestões e pergunta: “E a 

questão do Carlos, [...] que o despacho é pra ele, pra Carlos voltar pra mim?” e  o 

personagem “Ogum”, responde que não pode garantir que ele retorne, mas que pode 

“dar um susto nele”. 

 O vídeo “Ogum”, nestes dois anos de sua publicação, segundo informações do 

site Youtube, teve 2.808. 663 visualizações, com 82.988 “gostei”,  2.796 “não gostei” e 

947 comentários que se dividiram entre defesa da liberdade religiosa, esclarecimentos 

quanto aos papeis e comidas dos Orixás Ogun e Exu e ainda sobre a resistência dos 

adeptos as religiões de matrizes africanas que não reagiram com hostilidade ao vídeo 

em questão. 

O segundo vídeo “Trago a Pessoa”,  foi publicado em 17 de novembro de 2012, 

em sua sinopse esta descrito apenas que “Esse é o vídeo solto do programa 4. E toda 

primeira segunda do mês, lançamos o programa com 15 minutos de duração e vídeos 

novos!” (SITE PORTA DOS FUNDOS). 

 

                                                 
6 Ogun deus da guerra e do ferro. 
7 Comunicador, o intermediário entre os homens e as Divindades e entre estas e o Supremo Criador. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

 

 

 

A trama do vídeo “Trago a Pessoa”, narra a abordagem do personagem Chico 

(Luis Lobianco) a Marcos (Rafael Infante). Chico apresenta-se dizendo: “presto serviço 

para o Pai Vicente de Ogum e sua mulher a Sheila fez trabalho com ele para trazer a 

pessoa amada em três dias”, ao que a reação do personagem Marcos é responder: 

“Peraí a Sheila fez macumba para mim?”, Chico continua esclarecendo quanto a sua 

função e pede para que Marcos contribua com seu trabalho, tendo em vista que precisa 

bater sua meta que são tres entregas por dia e faltava apenas ele, uma vez que os outros 

dois já haviam acordado em aceitar a entrega. Diante a negativa de Marcos, Chico 

insiste explicando que “Olha só o negócio lá é o seguinte, a gente leva a pessoa amada, 

não precisa estar amando. É só o senhor assinar e voltar pra casa”. 

O vídeo em questão, em cinco anos de sua publicação, segundo informações do 

site Youtube, teve 5.593.079 visualizações, com 37.249 “gostei”,  776 “não gostei” e 

1.165 comentários que expressaram em sua maioria formas de risos usada na internet. 

Antes de prosseguir com a análise do conteúdo dos vídeos, importa-se destacar 

que não há a intenção em fazer uma crítica ao canal Porta dos Fundos, mas sim destacar 

quanto as midias, mesmo que as ditas alternativas, como é o caso, fazem uso de 

esteriótipos do sagrado, já difundidos no imaginário cultural brasileiro.  

Em ambos os vídeos a palavra “macumba” aparece associada a algo feito por ou 

para alguém, seja na perspectiva da oferenda, como demonstra o primeiro vídeo “a 

macumba da Rose, tá sempre melhor que a sua”, ou seja pelo viés do mal, quando 

aparece no discurso  do personagem Marcos “a Sheila fez macumba para mim!?”.  

                                                 
8  Disponível em:  https://www.portadosfundos.com.br/video/trago-a-pessoa/> Acesso em: 11 jul. 2017. 

 

Imagem 38 

  

https://www.portadosfundos.com.br/video/trago-a-pessoa/
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Denota-se, que a palavra macumba vem carregada de um sentido profano, 

atrelado ao mal, que dentro do imaginário midiático religioso corrompe o sentido 

essencial dessa palavra que  surgida no Rio de Janeiro em meados de 1898 e 1890, 

representa, conforme corrobora Bastide apud Ortiz (1999, p. 28 e 29) a desagregação da 

memória coletiva negra, manifestas pela desorganização social e psiquica pela qual os 

negros escravizados e libertos bruscamente, “passam a viver na cidade, onde ele 

encontrou condições para as quais não estava preparado” (BASTIDE apud ORTIZ 

1999, p. 28 ). 

Desse modo, como culto organizado, a Macumba significou,  

 

[...] a reconstrução urbana dos mitos primordiais dos cultos afro-brasileiros de 

origem banto, principalmente a Cabula, e também uma amalgamação de 

elementos, do Candomblé jeje-nagô, do Catimbó Jurema, das tradições 

indígenas, do catolicismo popular, do Kadercismo e práticas mágicas. 

(TRINDADE, 1999, p. 86) 

 

 Neves apud Trindade (2014, p. 88), “diz que a palavra macumba deriva de 

mucambo que significa casa de quilombola”, sendo ainda uma outra possilidade para 

derivação dessa terminologia – macumba – “de origem angolana, e estar ligada a um 

instrumento musical folclórico de percussão de origem africana, similar ao reco reco” 

(TRINDADE, 2014, p. 88).  

Isto posto, nota-se que nos vídeos há toda uma construção imaginária mediática 

sobre essa palavra que, em sua origem, outorga-se como um mecanismo de resistência 

de uma época complexa socialmente e que instigou e instiga o imaginário religioso 

popular brasileiro. 

Outros elementos abordados nos vídeos e que fazem referência direta aos cultos 

afro-brasileiros, foram às palavras “despacho, trabalho e entrega”, etimologias usadas 

em ritos religiosos de matrizes africanas, que materializam oferendas e obrigações feitas 

para suas divindades, que têm por desígnio preservar o equilíbrio das relações entre os 

deuses/santos e os seres humanos. Na concepção e tradição desses cultos religiosos, 

segundo NASCIMENTO (2010): 

 

Os deuses devem ser cultuados em recipientes especiais que contenham 

elementos da natureza que os representam como água, pedra, peças de férreo, 

etc. Esses recipientes são cuidados como se fossem dotados de vida (neles os 

deuses habitam) e devem ser conservados em local sagrado e de acesso 

reservado, pois sobre eles são feitas as oferendas de alimentos e sacrifícios [...] 

que renovam sua força mágica e a de seus cultuadores. (NASCIMENTO 2010, 

p. 932) 
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Isso posto, fica evidente a dimensão mágica da religiosidade africana que 

acredita que suas divindades (Orixas, Inkices ou Voduns), são de uma força pura, 

imaterial, tendo estes, poderes de fazer interferência direta em tudo o que acontece em 

nosso mundo,  porém, contrapondo esses elementos mágicos ritualisticos, nos 

deparamos com o aspecto jocoso, quando esses ritos são apropriados de forma 

pejorativa pelos mecanismos de mídias, no cenário deste estudo, expressos pelos videos 

de “Ogum” e “Trago Pessoa”, publicados pelo canal Porta dos Fundos. 

 

A Religiosidade Afro-brasileira: Preconceito, Dominação e Resistência  

 

Indubitavelmente, mesmo nos dias de hoje, com todo acesso tecnológico e 

midiático e a liberdade religiosa, representadas pelos milhares de adeptos, terreiros, 

casas ou centros existentes no Brasil, ainda se faz presente, o desconhecimento das 

práticas religiosas afro-brasileiras, reforçando o preconceito e esteriótipos  sofridos por 

esses cultos.  

Logo, ao observar como os arquétipos9 das religiosidades de matrizes africanas 

bantus, nagôs, jejês ou iorubas (africanos escravizados), se conceberam e se 

desenvolveram no Brasil, nos deparamos com um universo simbólico inenarrável, uma 

vez que estes substanciam sua relação com o sagrado amparados pelo do universo 

mítico africano, que ao chegar em solo brasileiro, são praticadas num cenário católico 

cristão - que, entre outras coisas, se preocupa em estabelecer uma divisão entre o bem e 

o mal - Prandi (2001, p.51), sinaliza que é concedida uma nova roupagem à religião 

africana e esta sai de uma representação ligada à pureza, energia e criação, para 

representar um mal e a negatividade posta a nova religião. 

Entretanto, esse processo é profundamente marcado pela resistência e reação 

contra hegemônica em que, “as grandes e tradicionais comunidades de terreiro são 

amplos microcosmos dos universos culturais africanos preservados e reestruturados no 

Brasil; são espaços de resistência e atualização cotidiana da vida pretérita na África” 

(ACCIOLI, 2015. P. 24). 

Dessa forma,  foi emergencialmente necessário ao povo negro escravizado 

reorganizar e readaptar suas culturas, como forma de resistência e sobrevivência, sendo 

                                                 
9 Para C. G. Jung (1986, p. 73): “Os arquétipos são formas de apreensão, e todas as vezes que nos deparamos com 

formas de apreensão que se repetem de maneira uniforme e regular, temos diante de nós um arquétipo, quer 

reconheçamos ou não o seu caráter mitológico”. 
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exigido que estes encontrassem manejos que pudessem ressignificar sua existência num 

outro continente, e, ou melhor, num outro mundo que não significava o que bem 

denomina Sodré (1988, p. 48), o seu “patrimônio simbólico”, se fazendo urgente a essa 

etnia “unir de maneira adequada os negros de várias nações e línguas diferentes naquilo 

que tinham em comum, a crença nos Orixas, Inkices ou Voduns10” (TRINDADE, 2014, 

49). 

Assim sendo, precisamos reconhecer a vivacidade e o entusiamo que ainda hoje 

refletem  o que “os homens e mulheres africanos e seus descendentes [...] traziam em 

seus “corações e mentes”, valores culturais herdados de suas experiências étnicas, 

reelaboradas e reinventadas, mas verdadeiramente suas e nas quais a África era um 

elemento primordial”   (ACCIOLI, 2015,  p. 24). 

Destarte, ao nos deparar com midias que usam de elementos jocosos e regados 

de esteriotipia ao sagrado desconhecido, nos é imperativo observar que os “fenômenos 

que atraem a atenção de gigantescas parcelas de públicos [...] devem merecer exame 

crítico e clínico daqueles que se preocupam com o percurso da cultura de massa” 

(DOWNING, 2002, p. 11) 

  

Por uma Ecologia da Imaginação 

 

 Como vimos, o Porta dos Fundos apesar de se apresentar na utópica e libertária 

Cultura Digital e de se autoapresentar como um modelo contra-hegemônico, quando se 

trata da espiritualidade afro-brasileira, nos dois programas analisados, alinha-se à  

Medisofera, ou seja, se apropria dos conteúdos arquetípicos da noosfera (imaginário 

cultural) fazendo deles clichês, reforçando os esteriótipos já instalados no imaginário 

cultural mediatizado.  

 Consideramos o imaginário como o magma social que forma os indivíduos sob 

apelações diversas. Nesse sentido, consideramos que, neste caso específico, o Porta dos 

Fundos figura como “vinho velho em odre novo”. Apesar de seu caráter digital, os 

programas reproduzem aquilo que as elites dominantes no controle  da mídia de massa  

(com raríssimas e honrosas exceções) fez com a tradição afro brasielira: desinformação 

e preconceito. 

                                                 
10 Os Inkices são para os Bantus o mesmo que Orixás para os Yorubas, ou ainda, o mesmo que Vodun para os 

Daometanos.  Cada Inkice, Orixa ou Vodun possui peculariedades próprias, tratamento e culto diferenciados. 

Disponível em:<www.okitalande.com.br>. Acesso em: 07 mai. 2017.  

http://www.okitalande.com.br/
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 Se imaginário midiático institiudo (Mediosfera)  legitima o preconceito, o 

caminho é pensar na perspectiva do imaginário radical, ou seja, a capacidade humana de 

produzir relações ou, na expressão de Castoriadis: “a capacidade de ver o que não é 

naquilo que é.” O imaginário radical é, para Castoriadis, a fonte última da criação do 

social, ancorada na especificidade do ser humano de enxergar e fazer ser a virtualidade 

do existente. Nesse sentido, aproximamos a noção de imaginário radical da ideia de 

imaginação que, em última instância reside na esperança da transformação, da criação 

do novo. 

 Foi o pensador espanhol Vicente Romano (1935-2014), intelectual espanhol e 

aluno do cientista político alemão Harry Pross, que propôs pensar uma ecologia da 

comunicação. Para ele, o processo de comunicação humana nos possibilita a conexão, a 

comunhão, a vinculação com os outros. É por meio da comunicação que 

experimentamos as relações sociais, a vivência em comum, os sentimentos de 

pertencimento a uma comunidade.  

No livro, Ecología de la Comunicación, (ainda sem tradução em português) 

Romano estimula o pensamento integrativo ecologia/social/comunicação argumentando 

que: “Nesta experiência do comum, a comunidade, é o lugar na qual a função básica da 

comunicação é dada, de acordo com a tese ecológica: comunicação cria comunidade, 

comunicação cria comunhão." (ROMANO, 2004, p.31). Para ele, como vínculo entre 

um ser humano e outro ser humano a Comunicação tem uma dimensão Ecológica e 

Ética. 

A proposta da Ecologia da Comunicação aponta para de um imaginário 

midiático radical com potencial utópico, como dimensão do real gerando forças de 

construção e de acolhida do novo no qual a espiritualidade afro-brasilera se faça 

representar  sem clichês, sem esteriotipias e livre dos mecanismos perversos da 

mediosfera.  
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