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RESUMO 

 

Apresenta-se nesse artigo o esboço de um projeto de pesquisa que procura examinar 

grupos religiosos (católicos, evangélicos, espíritas, afro-brasileiros, indígenas, entre 

outros) que se estabelecem no campo da religiosidade popular, que trafegam 

externamente ao contexto da mídia hegemônica e que se posicionam na tensão com o 

sistema econômico, no contra fluxo da autoridade clerical e na contra- hegemonia da 

lógica midiática, constituindo territórios concretos e imaginários de resistência. O 

objetivo é investigar  movimentos da religiosidade popular que agenciam contestação, 

insurgência e apropriação de processos comunicacionais contra-hegemônicos no mundo 

contemporâneo, expressos nas Ecologias dos Saberes e na Ecologia da Comunicação. O 

percurso metodológico prevê pesquisa bibliográfica, a partir das reflexões teóricas de 

Brandão (1980; 2004), Poel (2013) e Romano (1993, 2004).. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Imaginário Radial; Mídia Contra-Hegemônica; Religiosidade 

Popular; Ecologia da Comunicação 

. 

 

Introdução 

 

A religião, desde Marx, é apresentada como um aspecto imaginário que endossa 

uma ordem social desigual: “o ópio do povo”. Entretanto, nas culturas subalternas, 

encontra-se uma religiosidade popular que se empenha em reconhecer a desigualdade e 

encorajar a resistência, a contestação contra o status quo afirmando que esse combate 

conta com o apoio divino. Dessa forma, a filiação religiosa se por um lado, pode induzir 

sujeitos ao controle e à dominação por outro, pode, por outro, manifestar a expressão 

imaginária de um protesto contra as opressões: “o suspiro da criatura oprimida, o 

coração de um mundo sem coração”.   

 De acordo com Poel (2013, p. 891) entende-se por religiosidade popular “a 

religião do povo em contraste com a religião oficial”. (...) Trata-se da “fé vivida na 
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periferia do mundo”. (...) “Na religiosidade popular não se separam vida e religião”. (...) 

“Podemos definir religiosidade popular como a experiência religiosa de comunidades 

pobres, socialmente oprimidas e culturalmente marginalizadas.” (...). “Na religiosidade 

popular o povo age com grande espontaneidade e autonomia.” (...) “Algumas 

características: linguagem simples e de grande sabedoria; linguagem corporal; 

linguagem simbólica; forte tradição oral com muitas coisas decoradas; pouco clerical; 

respeito para com o santuário; ligada à vida, pouco sentimentalista, sem dualismo; 

pobreza, analfabetismo, provisoriedade, poucos livros; improvisação jeitosa (enfeites de 

papel, adaptação de benditos e histórias ao santo festejado); fé em Deus; 

comportamento natural diante de imprevistos e emoções; senso comunitário; 

valorização da festa; comportamento integral. Valores elementares observados (a) Fé na 

presença de Deus; (b) Vida e Religião são inseparáveis; (c) o celebrante é o povo; (d) 

mulheres participam plenamente; (e) a festa é de todos; (f) humor irreverência e riso; (g) 

professa os mistérios da criação, da aliança e da encarnação; (j) possui mitos, ritos e 

símbolos; (l) o sacerdócio é dos fiéis; (m) valoriza antepassados, almas, santos; (n) 

acredita na justiça divina. A religiosidade popular é manifestação de vida. É uma cultura 

religiosa. A religiosidade está no cotidiano. O povo age com liberdade e criatividade, 

alegria, sinceridade e do seu jeito, com sua vasta simbologia e cultura muito original. 

Muitos elementos da religiosidade popular estão oficiais estão integrados na 

religiosidade popular, pois não é o povo que rejeita o clero, mas o clero que rejeita o 

povo.   

 Assim, o foco desta pesquisa é observar os processos comunicacionais presentes 

na religiosidade popular que se aproximam da proposta de Vicente Romano 

denominada de Ecologia da Comunicação. 

 

Midiatização do Campo Religioso 

  

Entendendo midiatização enquanto um processo pelo qual as tecnologias, as 

técnicas, os aparatos e as linguagens das mídias operam as dinâmicas das esferas 

sociais, a maior parte das pesquisas no campo da comunicação sobre o fenômeno 

religioso trata da midiatização, ou seja, da apropriação por parte das igrejas/religiões 

dos dispositivos midiáticos e das implicações que esse fenômeno apresenta.  
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 Como exemplo emblemáticos a respeito da mediação do campo religioso temos 

a pesquisa de Alberto Klein Imagens de culto e imagens de mídia: interferências 

midiáticas no cenário religioso. Klein, em continuidade a sua pesquisa em sua tese de 

doutorado, com tema relacionado: Imagens de culto e imagens de mídia: interferências 

midiáticas no cenário religioso. Klein, na perspectiva da Teoria da Imagem e da 

Semiótica da Cultura, apresenta uma reflexão sobre a textolatria, demonstrando que o 

iconoclasmo na verdade nunca se realizou em algumas religiões, como pretendido, e 

que as imagens migram de suporte.  

Sua análise percuciente percorre o panorama do culto enquanto um texto da 

cultura apontando a natureza espetacular do culto, a valorização do corpo na condição 

de aparelho midiático. 

 

A própria televisão vai servir como morada dos anjos e demônios. 

Dentro da grade da programação televisiva, percebemos uma presença 

crescente de programas religiosos. Muitos deles criam ídolos e 

vedetes, além de gerar uma nova modalidade de experiência religiosa 

mediada por um veículo de comunicação. Isto traz novas implicações 

quanto a constituição do espaço e do tempo na religião. [...] missas e 

cultos da TV dirigem-se a um publico telespectador, quebrando a 

noção de comunidade local. [...] transformando a liturgia em show e 

reduzindo a participação comunitária. (KLEIN, 2006, p. 20) 

 

 

No livro, Mídia, Religião e Sociedade, Luís Mauro Sá Martino busca 

compreender as transformações da comunicação no mundo contemporâneo através do 

entendimento de como os processos de midiatização e mediação transformam as 

práticas e a própria noção de experiência religiosa. Antes de procurar uma abordagem 

que dê conta somente do campo religioso, Sá Martino procura demonstrar como a 

particularidade de seus estudos está conectada a transformações gerais da comunicação 

midiática em sentido geral. Assim, tanto as definições teóricas, bem como a presença da 

religiosidade e da religião na mídia e suas especificidades brasileiras são compreendidas 

nas articulações entre tecnologias de comunicação e sua presença no cotidiano através 

das articulações efetuadas no âmbito das mediações. 

 

A transmissão de um culto religioso pela televisão, sem nenhum tipo 

de alteração nas práticas litúrgicas, é a mediação do culto; quando, no 
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entanto, o próprio culto religioso é planejado e  adaptado para ficar 

mais parecido com o estilo de programas de televisão, ou quando 

algumas lideranças adotam práticas semelhantes à de figuras 

midiáticas, seja no modo de vestir, seja na maneira de lidar com o 

público, seja em sua preparação específica para conduzir as 

celebrações e cultos em um estilo apropriado para transmissão via TV 

ou internet, então estamos na lógica da midiatização. (MARTINO, 

2016, p. 37) 

 

 E há também o recente estudo realizado por Magali Cunha “Do Púlpito às 

Mídias Sociais” no qual a pesquisadora enfrenta a questão polêmica de analisar as 

repercussões dos debates religiosos nas Mídias Sociais: 

 

A midiatização da religião e da política. Este é um fenômeno que 

marca o momento atual da política brasileira, em que os evangélicos 

se colocam na arena como um bloco organicamente articulado. Os 

evangélicos [...] são hoje um grupo que desenvolve a cultura da vida 

normal combinada com a religião com presença nas mídias, moda 

própria, artistas e celebridades, inserção no mundo do mercado e do 

entretenimento. (CUNHA, 2017, p. 11). 

 

  A partir dessas análises e afirmações, fica claro que a relação entre as 

tecnologias e as formas comunicação que possibilitam uma gama variada de 

possibilidades para tal evolução nos níveis de processos comunicacionais fazendo com 

que a sociedade passe para outro nível de comunicação evoluída e transcenda para a sua 

midiatização. Podemos observar este fenômeno quando nos vemos frente a frente com 

as redes sociais e suas inúmeras possibilidades interativas e atrativas, em alta velocidade 

e a um clique de distância, desde é claro, que se esteja conectado a rede. Podemos 

perceber claramente que mais esta evolução também mudou os moldes das sociedades 

atuais, tanto no campo social quanto no cultural, e este fator é tão significativo que a 

própria técnica passa a ter um caráter estruturador da cultura e também do espeço social. 

Muito embora somente isso não seja levado como único valor, ou seja, os valores das 

tecnologias não se restringem apenas aos aparatos tecnológicos, mas na relação que a 

sociedade faz com eles. 

 

(...) a veiculação de uma cerimônia religiosa pela televisão não 

significa, neste ponto de vista, a midiatização da televisão. No entanto, 

quando tanto as práticas de produção quanto de divulgação da 

mensagem religiosa se organizam, na própria instituição religiosa, em 

termos de uma lógica vinculada ao ambiente midiático, é possível 
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falar em midiatização da denominação religiosa." (MARTINO, 2016, 

p. 37) 

  

Contrapelo 

 

 A leitura percuciente realizada pelos pesquisadores leva aos resultados da 

midiatização do campo religioso: o rito foi convertido em espetáculo, a virtualização 

quebra a noção de comunidade e as lideranças religiosas se adulteram em celebridades.  

 Com isso detectamos duas lacunas no campo de estudo que se debruça nos 

estudos de Mídia e Religião. A primeira é que poucas pesquisas que abordam a 

resistência religiosa à midiatização. A segunda é que, salvo algumas exceções, as 

pesquisas olham para o cristianismo (católico/evangélico) e ignoram a tradição 

espiritual de matriz africana e indígena. Há prevalência do cristocentrismo e 

midiocentrismo.  

  Dessa lacuna despertou nosso interesse em olhar para os processos de 

resistência no imaginário a partir de duas bordas: a ecologia da comunicação e a 

religiosidade popular pois em nossa percepção ambas caminham no contrapelo da 

midiatização.  

 O ponto de partida da pesquisa é o reconhecimento que há processos 

comunicacionais religiosos que não se situam no eixo hegemônico da lógica do capital, 

privilegiando as estratégias de vinculação nos grupos sociais que legitimam o tempo 

compartilhado, os ritos da cultura, a produção comunicacional colaborativa e solidária 

fundando imaginários radicais, ou seja, a capacidade de produzir novas relações de 

esperança, de transformação social e da criação do novo. Nesse sentido, a pesquisa 

procura examinar grupos religiosos (católicos, evangélicos, espíritas, afro-brasileiros, 

indígenas, entre outros) que se estabelecem no campo da religiosidade popular, que 

trafegam externamente ao contexto da mídia hegemônica (bios midiático) e que se 

posicionam na tensão com o sistema econômico, no contra fluxo da autoridade clerical 

(institucional, apenas devocional e sem compromisso com a justiça dos pobres) e na 

contra-hegemonia da lógica midiática, constituindo territórios concretos e imaginários 

de resistência. O objetivo é estudar estratégias contra-hegemônicas nos imaginários de 

resistência presentes religiosidade popular. A hipótese é que a religiosidade popular e 
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seus processos comunicativos alternativos são fontes de utopias regeneradoras e 

libertárias.   

 

Ecologia da Comunicação 

 

A proposta de uma Ecologia da Comunicação de Vicente Romano não se situa 

nos eixos hegemônicos das reflexões acadêmicas de comunicação. Suas intenções 

epistemológicas são de outra ordem.  Apesar dessa situação marginal, ao contrário de 

muitos cientistas da comunicação, Vicente não declara não sente nenhuma vergonha 

pelo fato. 

Em Ecologia da Comunicação, Vicente Romano propõe um novo imaginário. 

Umoutro imaginar/agir comunicacional. O novo imaginário da Ecologia da 

Comunicação está integrado e em profundo diálogo com o Paradigma Ecológico da 

Ecologia Profunda, proposto por Capra que propõem o ecocentrismo no lugar do 

antropocentrismo; em diálogo também com a Ecologia Integral de Leonardo Boff que se 

define por uma atitude Holístico-ecológica que olha para a Interdependência, a relação e  

bem comum cósmico nas esferas psíquicas, ambientais e sociais.  

 

Na comunicação não só interessam os aspectos quantitativos, os 

valores de troca, mas também os qualitativos, os valores de uso, os 

que em última instância afetam a qualidade de vida (ROMANO, p. 

11). 

 

Para Romano a preocupação ecológica implica a crítica desta sociedade e do 

imaginário instituído. Descobrir as contradições dos sistemas atuais e apontas vias para 

superá-las. Para ele, a prática ecológica se contrapõe claramente ao modo atual de 

produção depredador tanto no âmbito material como no âmbito espiritual. 

Para Romano, a crescente dissociação comunicativa (oligopólios midiáticos, 

perda do tempo presente, dromocracia) traz consequências contrárias ao vínculo.  A 

técnica e a comercialização da comunicação implicaram a industrialização com o 

objetivo de converter o indivíduo em receptor ideal. A solidão e a perda das relações, 

bem como o desequilíbrio da homeostase espiritual interna, são os efeitos mais 

evidentes.  



Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

Serviço Social do Comércio – SESC São Paulo 

Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional 

 

PENSACOM BRASIL – São Paulo, SP – 11 e 12 de dezembro de 2017 

      

 7 

Para ele, atualmente predomina a Ideologia da Morte, ou seja, a realidade virtual 

satisfaz mais que o real, o dinheiro impera como sistema simbólico totalitário, a 

globalização da comunicação traz efeitos nefastos para a democracia, a diversidade 

cultural é ameaçada pela crença fundamentalista, a natureza é submetida à tecnologia e 

a concepção do tempo é alterada em termos de eficiência e velocidade.  

Nesse sentido, Romano considera que a Ecologia da Comunicação é uma nova 

crítica da economia política da comunicação. A Ecologia da Comunicação estabelece 

um vínculo entre comunicologia e ecologia humana. Observa dos efeitos da técnica na 

comunicação humana e dos impactos da comunicação eletrônica na natureza humana, 

na sociedade e no meio ambiente. Tem como propósito libertá-la do jugo de simples 

meio de produção, do seu aspecto tecnológico e lucrativo para transformá-la em 

comunicação que produz e conserva experiências. 

Na condição de um intelectual engajado, para Romano criticar os efeitos 

negativos não significa ser apocalíptico ou tampouco manter-se na perspectiva 

catastrófica.  

Mas, ao contrário é reconhecer que a lucidez a respeito dos processos desumanos 

da comunicação é o primeiro passo em direção a uma estratégia construtiva, no sentido 

de ampliar a qualidade de vida dos seres humanos na medida em que promove a saúde e 

a comodidade na vida das pessoas e das coletividades e contribui para a eliminação de 

quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

A Ecologia da Comunicação pretende averiguar até que ponto é possível criar 

com a comunicação comunidades onde o mundo surja como um meio e onde o ser 

humano se sinta realizado. Para tanto, é urgente, segundo Romano, que os seres 

humanos ampliem a consciência e assumam a responsabilidade diante do seu entorno 

comunicacional, pois de modo análogo como ocorreu com o domínio da natureza por 

conta da técnica – domínio que se traduziu em um experimento falido e fatal – observa-

se uma experiência semelhante na esfera da comunicação, ou seja, o domínio dos 

processos comunicativos pela racionalidade técnico-econômica trouxe consequências 

que obliteram a realização do vínculo humano, na medida em que a apropriação 

tecnológica está submetida aos interesses econômicos. 
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Vicente Romano analisa o processo de privatização dos espaços públicos, que 

antes eram espaços de comunicação, festa e proximidade, não associados ao consumo, 

mas à celebração e à comunhão do espaço e do tempo.  

A democracia, como sistema aberto, implica necessariamente espaços 

abertos, para que todos possam ter acesso. O espaço público deve ser 

do público, ou melhor, de todos os públicos, o lugar de encontro do 

pluralismo e da interação social. E nesse sentido, os espaços públicos 

tem grande importância para o desfruto e uso coletivo do tempo livre, 

da comunicação, do consumo de cultura, comodidades de um dia de 

folga, etc. (ROMANO, 2004, p. 97) 

 

A Ecologia da Comunicação persegue garantir um equilíbrio ecológico dos 

meios, ou seja, adaptar as tecnologias da informação às condições e possibilidades da 

comunicação primária/presencial, o que significa, em outras palavras, adaptar as 

tecnologias da informação às combinações ecocomunicológicas do ser humano.  

A partir de uma perspectiva ecológica distingue-se três enfoques na Ecologia da 

Comunicação: 

 

a) A questão do poder e do domínio – o processo de desenvolvimento e aplicação 

das novas tecnologias são regidos por interesses econômicos em benefício privado 

b) O Psicológico – A comunicação é constitutiva para a formação da identidade, a 

interação social e a socialização 

c) O sistêmico – que responde ao caráter básico de restauração da comunicação 

 

Isso significa que a comunicação social deve possibilitar o desenvolvimento da 

identidade, o desenvolvimento corporal e espiritual, a capacidade de relacionar-se, a 

competência de aprender e a ética da solidariedade.  Essa ecologia propicia a resistência 

às pretensões do poder e dominação e fortalecimento da democracia, a responsabilidade 

pelo entorno e por si mesmo.  

Para os sistemas, social, econômico, político, cultural e comunicacional 

contemporâneo, é interessante que sejamos monotemáticos, unilaterais, maniqueístas e 

unidimensionais. Porém, cada ser humano carrega a herança de sua história pessoal e de 

sua memória coletiva. Somos seres poliédricos, plurais, diversos, complexos e 

indeterminados.  O bem e o mal de uma vida não se decidem a partir de princípios pré-

estabelecidos: eles se decidem na complexidade da própria vida da qual se trata. 
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Dentro dessas contradições cresce uma consciência coletiva que anseia por 

liberdade e democracia. O novo emerge. A expansão da catástrofe, da barbárie e da 

brutalidade não é suficiente para aniquilar a esperança, pois na história da humanidade 

cada ato de destruição encontrou sua resposta num ato de criação. A proposta da 

Ecologia da Comunicação aponta para um potencial utópico, como dimensão do real 

gerando forças de construção e de acolhida do novo. 

 

Religiosidade Popular na Perspectiva da Ecologia da Comunicação 

 

 Tendo em vista que a religiosidade popular se situa fora do eixo hegemônico 

tanto clerical-institucional quanto midiático, a perspectiva é criar um observatório de 

religiosidade popular na perspectiva da ecologia da comunicação.  

 A intenção é coletar informações a respeito das manifestações da religiosidade 

popular. Manifestações locais no seio das grandes religiões mundiais que incorporam 

elementos de sincretismo, mágica e matizes como a veneração de santos populares, a 

sacralidade de objetos, divinação, busca de soluções a males cotidianos, rituais de cura e 

exorcismo do mal. Para Brandão: “a religiosidade popular recria símbolos, rituais, 

práticas e crenças da religião erudita, mas com re-significações próprias.” (1980, p. 37).  

 Há há muito que o tema da chamada religião popular vem merecendo a atenção 

de estudiosos, historiadores, sociólogos, psicólogos, antropólogos, de entidades 

governamentais ou não, de institutos, de organismos internacionais, de profissionais dos 

meios de comunicação, de sacerdotes das chamadas religiões oficiais, de políticos, da 

polícia, todos muito preocupados com os rumos que esse fenômeno religioso tomou. Ao 

mesmo tempo, pesquisas, exposições, seminários e congressos se realizam 

constantemente no sentido de discutir, mostrar e expor os seus variados aspectos e seus 

objetos cultuais, que passaram a ter inclusive valor artístico e de mercado, como os da 

chamada arte sacra das religiões oficiais. 

As religiões populares que ganham públicos cada vez maiores nos centros 

urbanos, todas montadas a partir do discurso cristão, tornam o divino mais próximo, 

dando-lhe poderes e qualidades quase humanos, mas sempre superiores. Com misturas 

estapafúrdias do Antigo e do Novo Testamento, todas procuram fazer de Jesus uma 

espécie de avatar, como na concepção hinduísta. Fica deste modo mais fácil aderir a um 
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deus próximo, "quase como a gente", do que a um deus distante, sem dúvida. O discurso 

da religião popular, nos grandes centros urbanos, enfatiza muito mais a fé no poder 

divino do que acentua definições sobre ele. Por isso, o divino, nesse discurso, pode 

intervir diretamente nos negócios humanos. 

 É nesse e outras interseções que o projeto pretende se debruçar.  
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