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RESUMO 

 

As ávidas mudanças social, econômica e tecnológica, e a redução do tempo perante a 

multiplicidade de demandas cotidianas, vêm configurando a sociedade hipermoderna. Com 

isso, as redes de contato e a interação social têm sofrido alterações, a ponto dessas atravessarem 

o cotidiano dos sujeitos. Desse modo, a interação mediada pelas redes sociais está conquistando 

cada vez mais espaço na hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004), alcançando diversas 

instâncias da sociedade, inclusive líderes de instituições religiosas como, por exemplo, o Papa 

Francisco. Essa nova forma de comunicação utilizada pela Igreja Católica suscitou o 

levantamento do seguinte problema de pesquisa: De que forma a interação mediada cotidiana 

está transformando a natureza da comunicação do Papa Francisco com seus seguidores?  Sendo 

assim, este estudo busca analisar de que forma a interação mediada cotidiana entre o Papa 

Francisco e seus seguidores, através do Instagram, pode contribuir para uma transformação na 

maneira em que os mesmos se conectam com a figura pública do Papa. A proposta é analisar 

quais são os tipos de conteúdo postados no Instagram do Papa que demonstram uma tendência 

para provocar mais reações entre os seguidores e por quê; investigar estilos, formatos e recursos 

das postagens no Instagram do Papa; verificar a natureza da interação mediada entre os 

seguidores e Francisco. Para realizar essa investigação são utilizadas como abordagens 

metodológicas a netnografia (KOZINETS, 2014) e a análise de conteúdo (BARDIN, 2016). Os 

resultados apontam que o Instagram tem tornado o líder máximo da Igreja Católica mais 

acessível, mesmo não interagindo com os fiéis. Na página @franciscus, a interação mediada 

cotidiana não ocorre a partir de diálogos, mas sim de interações mútua e reativa, perante a 

observação da ressonância das publicações. Entretanto, o fato de estar em um ambiente que 

propõe uma comunicação horizontal, que veicula constantemente os seus “passos”, cria a 

sensação de proximidade com os seguidores. No ambiente digital da hipermodernidade, estar 

próximo é estar conectado. 

 

Palavras-chave: mídia e cotidiano; interação; celebridade; Instagram; Papa Francisco. 



ABSTRACT 

 

The avid social, economic and technological changes, and the reduction of the time in face of 

the multiplicity of daily demands, have been configuring the hypermodern society. Thereby, 

the contact networks and the social interaction have undergone changes, to the point that they 

cross the daily life of the subjects. Thus, interaction mediated by social networks is gaining 

more and more space in hypermodernity (LIPOVETSKY, 2004), reaching various levels of 

society, including leaders of religious institutions such as Pope Francisco. This new form of 

communication used by the Catholic Church has raised the following research problem: How 

is daily mediated interaction transforming the nature of Pope Francis' communication with his 

followers? In this context, some important questions emerge, such as: what types of content are 

posted on Francis' Instagram that demonstrate a tendency to elicit more reactions among 

followers and why? What are the styles, formats and features of posts on the Pope's Instagram? 

Thus, this study seeks to analyze how the daily mediated interaction between Pope Francis and 

his followers through the Instagram can contribute to a transformation in the way in which they 

connect with the public figure of the Pope. The proposal is to analyze which are the types of 

content posted in the Pope's Instagram that demonstrate a tendency to provoke more reactions 

among followers and why; investigate styles, formats and post features on the Pope's Instagram; 

to verify the nature of the mediated interaction between followers and Francis. To carry out this 

research are used as methodological approaches to netnography (KOZINETS, 2014) and 

content analysis (BARDIN, 2016). The results indicate that Instagram has made the highest 

leader of the Catholic Church more accessible, even not interacting with the faithful. In the page 

@franciscus, the daily mediated interaction does not occur from dialogues, but from mutual 

and reactive interactions, in view of the resonance of the publications. However, being in an 

environment that proposes horizontal communication, which constantly conveys its “steps”, 

creates a sense of closeness to the followers. In the digital environment of hypermodernity, to 

be close is to be connected. 

 

Keywords: media and daily life; interaction; celebrity; Instagram; Pope Francis. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea está sendo palco de emergentes mudanças nas redes de 

contato e na interação social, a ponto dessas atravessarem o cotidiano dos sujeitos. Isso pode 

ser ratificado quando percebemos as formas de comunicação mediada pelas redes sociais e/ou 

pelos dispositivos móveis. Nesse universo digital, encontramos membros de instituições 

religiosas como, por exemplo, o Papa Francisco – líder mundial da Igreja Católica Apostólica 

Romana, cujas interações mediadas cotidianas com seus seguidores pelo Instagram são o objeto 

desta pesquisa. 

Dito isso, antes de iniciar a explanação do percurso desta dissertação, esclareço que 

utilizo a primeira pessoa nesta seção, no capítulo 3 e nas considerações finais, visto que esses 

são os momentos em que exponho o estudo que produzi, de maneira geral; a pesquisa empírica; 

e as conclusões que obtive, respectivamente. A principal metodologia1 que utilizo me permite 

utilizar essa conjugação verbal, pois se trata de uma pesquisa com inspiração na etnografia2, 

em que o reconhecimento da subjetividade do pesquisador é de fundamental para a análise dos 

dados. Preciso ressaltar que esse tipo de escrita foi um desafio para mim, pois durante a 

graduação, fui orientada a redigir trabalhos acadêmicos sem expressar subjetividade e isso 

reflete no uso dos verbos. Outro ponto a destacar é que os capítulos 1 e 2 foram escritos nesse 

meu antigo modo, uma vez que são destinados ao referencial teórico, logo meu posicionamento 

subjetivo diante do estudo não necessita ser mencionado explicitamente. Sendo assim, com 

esses apontamentos elucidados, realizo a abertura da minha pesquisa, apresentando a sua figura 

central: Papa Francisco.  

De acordo com os documentos do Vaticano3, Jorge Mario Bergoglio, o primeiro Papa 

latino-americano, nasceu em Buenos Aires, capital Argentina, em 17 de dezembro de 1936. 

Filho de emigrantes piemonteses, “diplomou-se como técnico químico, e depois seguiu 

caminho do sacerdócio, entrando no seminário diocesano4 de Villa Devoto”. Em 11 de março 

                                                           
1 Maiores detalhes sobre os métodos aplicados são apresentados mais adiante, ainda na introdução, e na seção 

destinada à abordagem metodológica. 
2 “É uma metodologia das ciências sociais, principalmente da disciplina de Antropologia, em que o principal foco 

é o estudo da cultura e o comportamento de determinados grupos sociais”. Disponível em: 

<http://www.ibpad.com.br/blog/comunicacao-digital/o-que-e-pesquisa-etnografica/>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
3 O site do Vaticano (VATICAN) compila não só todas os documentos formais da Igreja Católica, como também 

as biografias dos Papas, a partir de Bento XV. Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/index_po.htm>. 

Acesso em: 13 abr. 2018. 
4“O padre diocesano está incardinado numa Igreja particular (Diocese) que, por sua vez, tem uma área territorial 

bem específica e definida. Ele está sob os cuidados e orientação direta do Bispo diocesano. Tem como missão 

primordial o trabalho paroquial e a comunhão com o clero local. Podem ter propriedade, salário, não vivem em 

comunidade, e dependem apenas de seu Bispo”. Disponível em: <http://www.a12.com/redacaoa12/duvidas-

religiosas/qual-a-diferenca-entre-padre-diocesano-e-padre-religioso>. Acesso em: 13 abr. 2018. 

http://www.ibpad.com.br/blog/comunicacao-digital/o-que-e-pesquisa-etnografica/
http://www.vatican.va/holy_father/index_po.htm
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de 1958, ingressou no noviciado da Companhia de Jesus. Completou os estudos humanísticono 

Chile, voltou para a Argentina e em 1963 tornou-se licenciado em filosofia, no Colégio de São 

José em San Miguel. “De 1964 a 1965 foi professor de literatura e psicologia no colégio da 

Imaculada de Santa Fé e em 1966 ensinou estas mesmas matérias no Colégio do Salvador, em 

Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudou teologia, licenciando-se também no Colégio de São 

José” (VATICAN, 2013a, p.1-2).  

Em 13 de dezembro de 1969, Jorge Bergoglio foi nomeado sacerdote; em março de 

1986, concluiu sua tese de doutoramento; em 20 de maio de 1992, foi nomeado bispo titular de 

Auca e auxiliar de Buenos Aires pelo Papa João Paulo II (VATICAN, 2013a). Em 1998, tornou-

se arcebispo de Bueno Aires, em 21 de fevereiro de 2001, cardeal. Por fim, em 13 de março de 

2013, foi eleito Papa da Igreja Católica (A12, 2014). Desde então, diversos são os desafios com 

os quais tem se deparado. 

Muitos órgaos da imprensa mundial e autores acadêmicos escreveram sobre como a 

chegada de Francisco trouxe “novos ares” para a instituição e para os seus fiéis. Conforme 

aponta a BBC News (2018), Bergoglio assumiu uma Igreja em crise – sua imagem manchada 

por escândalos de pedofilia do clero, com divisões internas, perdendo fiéis e popularidade em 

âmbito mundial – e com o agravante de ser após a primeira renúncia da história da instituição. 

Sua eleição foi repleta de ineditismos: além de ser o primeiro Papa latino-americano, também 

é o primeiro jesuíta a chegar à posição de líder da Igreja e, pela primeira vez, foi adotado o 

nome de Francisco (BBC NEWS, 2018).  

 O jornal Hora 1 (2016), divulgou a pesquisa realizada pelo Instituto francês BVA, que 

aponta os seguintes dados: “Francisco alcançou o maior índice de popularidade na América Latina 

desde o começo de seu pontificado. O estudo apontou que 77% das pessoas tem uma ideia positiva 

sobre ele. Na América do Norte, o índice é de 63%. Na Europa, índice é de 62%”. Outro estudo foi 

veiculado pelo Hora 1 (2016), promovido pelo Instituto Win/Gallup, o qual inferiu que “o Papa é 

mais popular do que qualquer outro líder mundial. Em 64 países pesquisados, 54% das pessoas têm 

uma imagem positiva dele”. Além disso, “a aprovação de Francisco por não-católicos chama a 

atenção. Ele é bem visto por 65% de judeus, por 53% de protestantes e por 51% de ateus e 

agnósticos” (HORA 1, 2016, s./p.). 

Entretanto, nem tudo são “flores” no papado de Bergoglio, visto que após 5 anos como 

gestor mundial da Igreja Católica, as crises permanecem e “isso, junto com a resistência a 

mudanças e lutas de poder entre bispos, padres e cardeais, torna Francisco um alvo frequente 

de hostilidades dentro e fora da Igreja” (BBC News, 2018, s./p.). Ainda de acordo com a BBC 
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News (2018), em 2015, poucos dias antes do Sínodo dos Bispos – um evento que reuniu, no 

Vaticano, 270 religiosos de todo o mundo –, uma carta supostamente assinada por 13 cardeais 

descontentes com o Papa foi publicada pelo vaticanista Sandro Magister. O documento dizia 

que “Francisco, estaria enveredando pelo ‘caminho protestante liberal’, ao ‘enevoar’ 

ensinamentos e sacramentos” (BBC NEWS, 2018, s./p.). Mesmo diante de um cenário 

conflituoso, há defensores do Papa que argumentam que ele: 

[...] imprimiu à conservadora instituição uma personalidade mais carismática, além de 

se envolver em questões mundiais urgentes: publicou uma encíclica em defesa da 

ecologia, fala com frequência em defesa dos refugiados da crise imigratória e 

intermediou a histórica retomada da diplomacia entre os Estados Unidos e Cuba 

(BBBC NEWS, 2018, s./p.). 

  

 Alguns estudiosos, como o teólogo e filósofo Fernando Altemeyer Junior – professor 

do Departamento de Ciência da Religião da PUC-SP5 – e o vaticanista Joshua J. McElwee – 

autor de livros sobre o atual Papa – avaliam de forma positiva o pontificado de Francisco.  Em 

entrevista à BBC News (2018), Altemeyer Junior afirma que “os cinco anos do pontificado de 

Francisco são um bálsamo de oxigênio para os cristãos, e braços abertos aos outros crentes e 

mesmo aos ateus que buscam a verdade e a justiça no mundo”. O teólogo e filósofo diz ainda 

que o então Papa “[...] não veio repetir fórmulas e enrijecer respostas obsoletas e caducas. 

Francisco veio propor algo novo, como pastor da esperança e da alegria, especialmente aos 

jovens, aos migrantes e às famílias”. Para McElwee, Francisco revigorou a instituição, de forma 

interessante e atraente, ademais “[...] enquanto outros Papas se concentraram na aplicação de 

regras ou normas doutrinárias, ele tenta atrair as pessoas para a mensagem primordial: uma 

Igreja que espalha a boa-nova de Jesus por meio do encontro, do diálogo e do testemunho" 

(BBC NEWS, 2018, s./p.). O vaticanista analisa que “muitos católicos têm achado essa visão 

convidativa” (BBC NEWS, 2018, s./p.). 

 Além dessas pessoas cujas carreiras são voltadas para o âmbito da religião, Dominique 

Wolton, que é sociólogo e agnóstico, também apresenta um olhar positivo a respeito do 

pontificado de Francisco. Ao ser questionado, em entrevista para o programa Conversa com 

Bial, se concorda que o Papa Francisco mudou a Igreja, Wolton (2018) diz que sim, que isso 

ocorre por um motivo simples, mas admirável: o fato de ser o primeiro Papa da globalização, 

que não é europeu e que fala de forma laica, direta e política. Dominique Wolton (2018, online) 

afirma também que nas entrevistas que realizou com Francisco, para a produção do seu livro 

“Papa Francisco: O futuro da fé”, percebeu de imediato a sua capacidade comunicativa e 

                                                           
5 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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completou: “Minhas entrevistas com ele eram diretas, naturais. É possível notar nossas 

divergências. Eu disse a ele que era um cientista francês, agnóstico, de cultura católica, mas 

que não era crente. E ele sempre aceitou uma visão diferente do mundo”. Wolton (2018) fala 

que essa harmonia que o Papa Francisco promove entre as diversidades, é o que leva a certas 

instituições não gostarem dele, mas o povo sim. Essa ponderação do sociólogo se refere também 

à própria equipe interna da Igreja – a ala conservadora que vai contra a postura de Francisco. 

 Dominique Wolton (2018) assegura que embora Francisco aparente não temer 

mudanças, ele não se ilude. Isso porque quando o sociólogo o perguntou se gostaria de ver 

mulheres na Cúria6 e se conseguiria colocá-las, o Papa respondeu que não sabia, mas que seu 

sucessor deveria fazer isso. Parece que apesar de Francisco estar tomando posicionamentos 

mais flexíveis na gestão da Igreja, ele reconhece as limitações que sofre em virtude do grupo 

conservador da instituição, que desejam a sua renúncia. Contudo, ele acredita que após o seu 

pontificado, outras mudanças podem ser realizadas. Para que haja alterações expressivas ao 

longo do tempo, é preciso que alguém inicie essa jornada de receptividade ao novo e ao 

diferente. 

 Essa associação à uma renovação da Igreja parece estar contribuindo para que o Papa 

alcance índices positivos de popularidade. Conforme aponta a pesquisa realizada pelo 

Latinobarómetro (2017) sobre a avaliação do Papa Francisco entre os países da América Latina, 

em 2013, a média da nota aplicada ao Papa recém-chegado era 7,2; em 2017, esse número caiu 

para 6,8. As médias dentre os países latino-americanos demonstram que as piores avaliações 

foram do Uruguai (5,9) e do Chile (5,3). Embora a Argentina seja a cidade natal de Francisco, 

sua avaliação não foi tão positiva, ganhando 6,6 como nota. No entanto, o Paraguai e o Brasil 

apresentaram os melhores índices de aceitação – 8,3 e 8,0, respectivamente. 

O fato de o Papa ser o líder máximo da Igreja vincula diretamente a sua imagem à 

imagem da instituição. Logo, o reconhecimento, no decorrer dos anos, da importância da 

comunicação pelos Papas, cada um em seu contexto, é considerado como um posicionamento 

da Igreja. Outrora, o meio de comunicação mais utilizado pela Igreja era o rádio e, 

posteriormente, a televisão. Como lembram Nair Prata, Debora Cristina Lopez e Wanir 

Campelo (2014, p.4), “a Igreja Católica tem longa tradição em transmissões radiofônicas. A 

Rádio Vaticano, emissora oficial dos católicos, foi criada pelo Papa Pio XI e inaugurada em 12 

de fevereiro de 1931”. Segundo Fabiano Maisonnave (2013, s./p.), “depois de décadas 

                                                           
6 “[...] a Cúria Romana é o corpo administrativo que auxilia o Papa a exercer o seu poder”. Disponível em: < 

https://padrepauloricardo.org/episodios/o-que-e-a-curia-romana>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

https://padrepauloricardo.org/episodios/o-que-e-a-curia-romana
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priorizando o rádio, com o surgimento e consolidação da TV, os católicos se voltaram a este 

último meio. A partir dos anos 1990, época em que as igrejas pentecostais se tornaram mais 

visíveis e populares por meio de uma presença agressiva e crescente na telinha”, a Igreja 

Católica passou a dedicar ainda mais esforços à TV. Essa atuação da Igreja pode ser esclarecida 

por Fausto Neto (2004, p.148), quando afirma que o ensino da Bíblia pela televisão ajuda “[...] 

o trabalho de um religioso, que se apresenta na dupla função de apresentador/professor”. Para 

o autor, as linguagens televisivas são capazes de aproximar, fechar, abrir, “dar outro plano”. Ou 

seja, há na TV potencialidades comunicativas que podem facilitar o entendimento da 

mensagem. No entanto, é válido destacar que as mídias digitais podem ampliar e descomplicar 

ainda mais a comunicação. 

 “Certamente, não ignoramos de que existe uma relação entre os mass media e a nova 

mídia (new media), mas se trata de um universo novo, que requer também uma ‘mente 

interativa’. É essa mente interativa que a nova geração possui” (PUNTEL e CORAZZA, 2007, 

p.46, grifo do autor). Destarte, percebo que as redes sociais são meios de veiculação de 

mensagens aptos a fomentar interações sociais na hipermodernidade7. Perante esse cenário, 

desenvolvido no século XXI, os Papas Bento XVI e Francisco são figuras marcantes no que diz 

respeito à comunicação digital. Por mais que o primeiro não tenha conquistado a mesma 

visibilidade na rede que o segundo, o crédito do pioneirismo de um líder máximo do 

Catolicismo no ambiente digital é dado ao Papa alemão8.  Em 12 de dezembro de 2012, Bento 

XVI inaugurou sua conta no Twitter (GALILEU, 2012). Esse avanço pode ser ratificado com 

o pensamento de Joana Puntel (2011, p.238, grifo do autor), quando afirma que: 

A Igreja assume o desafio de desenvolver uma comunicação adequada aos nossos 

tempos. Por exemplo, hoje já não se trata de dirigir uma comunicação à sociedade, 

segundo o modelo de transmissão, mas uma comunicação a partir e entre os mundos 

sociais, seguindo um modelo de participação, colaboração, intercâmbio e diálogo, como 

percebemos no processo da internet e especificamente das redes sociais. 

 

Gustavo Entrala (2013), diretor da agência de publicidade 101 e responsável pela conta 

do Papa no Twitter, em entrevista ao jornal Catalunya Cristiana, diz que Francisco não tinha 

muita familiaridade com o ambiente digital, mas se adequou aos poucos a essa rede social e 

com o tempo passou a escrever quase todos os dias, sendo metade das mensagens digitadas pelo 

próprio Francisco e outras oriundas das suas pregações. A difusão de mensagens sobre a figura 

do Papa que outrora era proveniente da interação quase mediada – “[...] relações sociais 

estabelecidas pelos meios de comunicação de massa (livros, jornais, rádio, televisão, etc.)” 

                                                           
7 Termo utilizado por Lipovetsky (2004) para designar a sociedade a partir do final dos anos de 1970. 
8 Bento XVI. 
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(THOMPSON, 1998, p.79) –, na hipermodernidade são oriundas da interação mediada – “os 

participantes não compartilham o mesmo referencial de espaço e de tempo” (THOMPSON, 

1998). Em consonância com essa mudança do tipo de interação, estão as palavras de Entrala 

(2013, p.9), quando diz que: 

As pessoas, hoje em dia, não têm muito tempo para consumir o que a mídia oferece. 

[...] A comunicação da Igreja tem de se adaptar a esta nova situação. A maioria das 

pessoas não tem tempo para ler uma encíclica do Papa. Por isso, é preciso fazer de 

cada mensagem uma visão muito sintética, para que as pessoas captem. O Santo Padre 

entendeu muito bem isso. 

 

  Hoje, Francisco não está apenas no Twitter, mas também no Instagram, desde 19 de 

março de 2016 (G1, 2016b). Na primeira rede social – conta oficial @Pontifex –, ele possui 

17.048.444.7259 seguidores e 1.48810 tweets; na segunda – conta oficial @franciscus –, 

5.300.85911 seguidores e 52512 publicações. De acordo com o G1 (2016b, s./p.), “em pouco mais 

de 40 minutos, a conta @franciscus no Instagram já possuía 82 mil seguidores”. Na época em que 

Francisco aderiu ao Instagram, o prefeito da Secretaria de Comunicação da Santa Sé13, 

Monsenhor Dario Viganò, disse que o Instagram ajudaria “[...] a contar o pontificado através 

de imagens, para que as pessoas compartilhem os gestos de ternura e misericórdia do Papa 

Francisco” (G1, 2016b, s./p.). Conforme o próprio Papa afirmou nesse mesmo período, “inicio 

um novo caminho, no Instagram, para percorrer com vocês a estrada da misericórdia e da ternura de 

Deus” (G1, 2016b, s./p.). Noto, portanto, o reconhecimento, por parte da instituição, da 

importância da veiculação de imagens – que desenvolvo mais tarde – para disseminar as 

mensagens do Papa. 

 Vale salientar que ainda que existam inúmeras páginas no Facebook intituladas Papa 

Francisco, dentre outras nomenclaturas, não há uma página oficial dele nessa rede social. A 

fanpage Papa Francisco – Amigos e Amigas, por exemplo, é a mais significativa em termos de 

curtidas – 4.073.48914 –; no entanto, algo relevante pode ser observado: o Papa está presente 

nela, mas não é o emissor das mensagens. Ou seja, a página não foi criada pela equipe de 

comunicação do Papa, mas sim por alguns dos seus seguidores, que, nessa página, veiculam 

                                                           
9Disponível em: <https://twitter.com/pontifex>. Acesso em: 12 mar. 2018. 
10Disponível em: <https://twitter.com/pontifex>. Acesso em: 12 mar. 2018. 
11Disponível em: <https://www.instagram.com/franciscus/?hl=pt-br>. Acesso em: 12 mar. 2018. 
12Disponível em: <https://www.instagram.com/franciscus/?hl=pt-br>. Acesso em: 12 mar. 2018. 
13“Santa Sé ou Sé Apostólica deriva do latim Sancta Sedes. É ela quem personifica a Igreja Católica, por isso que 

é tida como de natureza religiosa. Trata-se da representação máxima da Igreja Católica Apostólica Romana, dela 

emanando todas as decisões sobre a religião cristã católica. [...] Dentre tantas atividades desempenhadas pelo Sumo 

Pontífice, duas merecem destaque: ele exerce duas funções, uma como Chefe da Igreja Católica, ou seja, da Santa 

Sé, e outra como Chefe de Estado”. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/24424/sujeitos-do-direito-

internacional-santa-se-e-vaticano>. Acesso em: 13 abr. 2018. 
14 Disponível em: <https://www.facebook.com/amigosamigasfrancisco/>. Acesso em: 12 mar. 2018. 

https://www.instagram.com/franciscus/
file:///C:/Users/Mestrado/%3c
https://jus.com.br/artigos/24424/sujeitos-do-direito-internacional-santa-se-e-vaticano
https://jus.com.br/artigos/24424/sujeitos-do-direito-internacional-santa-se-e-vaticano
https://www.facebook.com/amigosamigasfrancisco/
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informações religiosas e assuntos relacionados ao Papa. O curioso é que mesmo que esteja 

especificado que não é uma página oficial, o número de seguidores ultrapassa os 4 milhões. 

Como essa, há outras comunidades no Facebook construídas da mesma maneira. Parece existir 

uma busca “alternativa” por uma aproximação da figura de Francisco. O compartilhamento de 

notícias e/ou de mensagens a respeito do Papa, em uma página de rede social, pode ser capaz 

de causar a sensação de intimidade com a figura Papal, por parte do(s) responsável(is) pela 

fanpage e das pessoas que a seguem. Ao mesmo tempo que o ambiente digital distancia 

espacialmente as pessoas, ele é capaz de aproximá-las quanto às relações interpessoais, mesmo 

que isso seja apenas uma sensação e não uma realidade. Ele pode também oferecer uma 

contribuição para popularizar o Papa, ou ainda representar mais uma página de propagação da fé 

católica. Porém, não posso desconsiderar a possibilidade dessas páginas serem oportunistas, no 

sentido de buscar resultado numérico. Isto é, os administradores desses perfis não-oficiais podem 

partir do princípio de que se Francisco conquista grandes números de curtidas, comentários e 

seguidores, veicular conteúdos semelhantes e/ou sobre ele, implicará no maior alcance da 

popularidade do Papa na rede. 

Entretanto, para esta pesquisa, escolhi o Instagram para estudar as interações mediadas 

e as formas de sociabilidade entre Francisco e seus seguidores, buscando compreender como a 

Igreja Católica, instituição representativa na sociedade, está lidando com os novos meios de 

comunicação. Outro ponto importante para a escolha dessa rede social é o fato de que, ainda 

que existam contas não oficiais como as que encontramos no Facebook, essas são menos 

representativas quanto ao número de seguidores15, em relação à página oficial, o que deixa o 

Instagram em maior evidência. Ademais, a pesquisa Social Media Trends 2018, realizada pela 

Rock Content (2018), aponta que apesar do Facebook continuar sendo a principal rede social 

utilizada (98,8%) e o Instagram permanecer como a segunda colocada, esta última apresentou 

um aumento de 26,9% da última edição para a atual. Também é relevante destacar que entre o 

Facebook, o Instagram e o Twitter, estes dois últimos são mais utilizados por usuários comuns 

do que por empresas, que por acaso são as redes sociais em que o Papa Francisco está presente. 

Além dessas questões de uso, existe também o fator da imagem, visto que o Instagram 

está centrado nas publicações de fotos. Segundo o G1 (2012b, s./p.), essa rede social “[...] aplica 

filtros às imagens e as compartilha em redes como Facebook e o Twitter”. Entende-se por 

imagem tanto as fixas (fotografia) quanto as em movimento (audiovisual). Esse também é um 

                                                           
15Uma dessas contas não oficiais do Papa Francisco no Instagram é a “papa_franc1sco”, que possui 23.241 

seguidores, sendo a de maior adesão dentre as demais. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/papa_franc1sco/>. Acesso em: 11 mar. 2018.  

https://www.instagram.com/papa_franc1sco/
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dos motivos que optei pelo Instagram para este estudo, uma vez que entre as redes que o Papa 

está presente oficialmente, essa é a que está diretamente voltada para a veiculação de imagens. 

Para Susan Sontag (2006, p.215), “a realidade sempre foi interpretada por meio das informações 

fornecidas pelas imagens [...] [tradução nossa]16. A autora diz ainda que “[...] uma foto não é 

apenas uma imagem (como uma pintura é uma imagem), uma interpretação do real; é também 

um vestígio, algo diretamente decalcado do real [...] [tradução nossa]17 (SONTAG, 2006, 

p.216). À vista disso, depreendo que as fotografias e os vídeos postados na conta do Instagram 

do Papa podem ser capazes de tomar dimensões maiores que somente um texto, potencializando 

o caráter aproximativo das mensagens. “As imagens paralisam. As imagens anestesiam. Um 

evento conhecido por meio de fotos certamente se torna mais real do que seria se a pessoa 

jamais tivesse visto as fotos [...]” [tradução nossa]18 (SONTAG, 2006, p.38). 

Em 19 de março de 2018, o Papa Francisco completou 2 anos no Instagram e essa 

espécie de “aniversário” foi motivo para notícias na Internet. Segundo o site Vatican News 

(2018a, s./p.), “[...] neste verdadeiro ‘álbum pessoal’ de Francisco, foram postadas mais de 500 

imagens que registram os momentos mais significativos de seu ministério. Diferentemente da 

conta @Pontifex no Twitter, no Instagram são as imagens que falam mais alto”. O canal de 

notícias também pontua o comentário de Nataša Govekar – diretora teológico-pastoral do 

dicastério19 vaticano para a Comunicação –, em que fala que “os posts mais apreciados no perfil 

@franciscus são aqueles em que ‘o Papa é o Papa’, ou seja, ele reza, abençoa, encontra as 

pessoas e com a sua proximidade entra em relação com milhares de followers20” (VATICAN 

NEWS, 2018a, s./p., grifo nosso). Essa é uma análise importante para ser ratificada ou retificada 

durante o estudo empírico da página de Francisco no Instagram. 

Esses números e a nova maneira do líder da Igreja Católica interagir com os fiéis 

suscitaram o levantamento do seguinte problema de pesquisa: De que forma a interação 

mediada cotidiana está transformando a natureza da comunicação do Papa Francisco com seus 

seguidores? Partindo dessa interrogação, pressuponho que as redes sociais têm tornado o líder 

máximo da Igreja Católica mais acessível, criando um laço social, o que contribui para a 

                                                           
16 Siempre se ha interpretado la realidad através de las relaciones que ofrecen las imágenes. 
17 [...] una imagen (en el sentido en que lo es una pintura), una interpretación de lo real; también es un vestigio, un 

rastro directo de lo real. 
18 Las imágenes pasman. Las imágenes anestesian. Un acontecimiento conocido mediante fotografías sin duda 

adquiere más realidad que si jamás se hubieran visto [...]. 
19“É o nome para os departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana. Entre os 

dicastérios estão: a Secretaria de Estado, as congregações, os tribunais eclesiásticos, conselhos, ofícios, comissões 

e comités. O Papa delega a cada dicastério uma função do governo”. Disponível em: 

<https://educalingo.com/pt/dic-pt/dicasterio>. Acesso em: 13 abr. 2018. 
20Significa “seguidores”. 

https://educalingo.com/pt/dic-pt/dicasterio
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transformação da interação dessa instituição com os seus fiéis. Posto isso, surgem algumas 

outras questões norteadoras: Quais são os tipos de conteúdo postados no Instagram de Francisco 

que demonstram uma tendência para provocar mais reações entre os seguidores e por quê? 

Quais são os estilos, formatos e recursos das postagens no Instagram do Papa? Até que ponto 

eles promovem uma interação mediada mais próxima?  

A partir dos apontamentos anteriores, neste estudo, busco analisar de que forma a 

interação mediada cotidiana entre o Papa Francisco e seus seguidores, através do Instagram, 

pode contribuir para uma transformação na maneira em que os mesmos se conectam com a 

figura pública do Papa. Desse modo, analiso, neste trabalho, quais são os tipos de conteúdo 

postados no Instagram do Papa que demonstram uma tendência para provocar mais reações 

entre os seguidores e por quê; investigo estilos, formatos e recursos das postagens no Instagram 

do Papa; verifico a natureza da interação mediada entre os seguidores e Francisco.  

Para realizar essa investigação, utilizo como abordagens metodológicas a netnografia e 

a análise de conteúdo. A primeira diz respeito a uma “pesquisa observacional participante 

baseada em trabalho de campo online. Ela usa comunicações mediadas por computador como 

fonte de dados para chegar à compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno 

cultural ou comunal” (KOZINETS, 2014, p.61-62, grifo nosso). Assim como a etnografia, a 

netnografia segue seis passos em sua realização: planejamento do estudo, entrada, coleta de 

dados, interpretação, garantia de padrões éticos e representação da pesquisa (KOZINETS, 2014, 

p.62). Conforme observa Robert Kozinets (2014, p.9, grifo nosso), “nossos mundos sociais 

estão se digitalizando, com talvez centenas de milhões de pessoas interagindo por meio das 

muitas comunidades online e suas ciberculturas associadas”; logo, esse método adequa-se à 

pesquisa em questão. Outras palavras do autor (2014, p.9) ratificam a escolha metodológica, 

quando diz que “para manterem-se atuais, nossos métodos de pesquisa devem acompanhar essa 

realidade”.  

O segundo método, como define Laurence Bardin (2016, p.37, grifo do autor), “é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações”. Os domínios possíveis de aplicação da 

análise de conteúdo são linguísticos, icônicos ou demais códigos semióticos, a partir de um 

monólogo (uma pessoa), um diálogo (comunicação dual), um grupo restrito ou uma 

comunicação de massa (ibid., 2016). Os linguísticos podem ser orais ou escritos; os icônicos 

abrangem sinais, grafismos, imagens, fotografias, filmes, etc.; outros códigos semióticos 

abarcam tudo o que não é linguístico e podem portar significações (ex.: música, 

comportamento, espaço, tempo, etc.) (ibid., 2016). Segundo Bardin (2016), um grupo restrito 
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estudado se refere às ordens de serviço em uma empresa ou a todas as comunicações trocadas 

dentro de um grupo. Apesar da página do Papa Francisco no Instagram abranger mais de 5 

milhões de seguidores, ainda assim posso considerar que se dirige a um grupo restrito, 

constituído por pessoas com, pelo menos, uma característica em comum – acompanhar o Papa 

na rede social.  

O fato de utilizar a análise de conteúdo para estudar os comentários não significa que 

abandono a netnografia nessa fase, mas sim que há um trabalho em conjunto. Essa combinação 

de técnicas é pautada em Kozinets (2014, p.61), quando diz que “a etnografia é, assim, uma 

prática intrinsecamente assimilativa. Ela está interligada a vários outros métodos. [...] Qualquer 

etnografia, portanto, já é uma combinação de múltiplos métodos”. Logo, aplico a netnografia 

ao longo de toda a pesquisa empírica e no momento da investigação dos comentários, a 

complemento com a análise de conteúdo. O próprio Kozinets (2014) pontua que a netnografia 

pode ser aplicada como técnica independente ou como parte de um estudo maior que pode 

incluir entrevistas em pessoa, trabalho de campo e/ou outros métodos. Posto isto, vale salientar 

que mais detalhes acerca dos métodos anteriormente introduzidos são abordados no terceiro 

capítulo.  

É válido destacar que além de mestranda na área de mídia e cotidiano, também sou 

católica apostólica romana desde minha infância. Essa minha última característica, me 

proporcionou uma maior facilidade de identificar as novas maneiras dos indivíduos se 

conectarem com a fé, no local destinado aos comentários, no Instagram do Papa Francisco. 

Compreender de antemão os jargões e as canções utilizados nas missas, por exemplo, colaborou 

para que eu identificasse questões – que são expostas no capítulo 3 – específicas da religião 

que, talvez, pudessem ter passado despercebido por um(a) pesquisador(a) que não fosse 

católico(a). Em contrapartida, me deparei com o desafio de olhar cientificamente para a minha 

própria crença e de criticá-la quando necessário. Embora isso tenha sido um exercício árduo, 

confirmou tanto o meu gosto pela temática “cotidiano, comunicação e religião”, quanto como 

católica. 

Sendo assim, o corpus da pesquisa está estruturado na conta oficial do Instagram do 

Papa Francisco, com a análise de todas as postagens realizadas nos meses de março e abril de 

2018. Delimitei esse período de análise, a fim de observar se há diferenças de estilo de conteúdo 

no mês da Semana Santa21 que culmina na Páscoa – uma das datas mais importantes da Igreja 

                                                           
21 Semana na qual “a Igreja propõe aos cristãos os sagrados mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição do Filho de 

Deus” – Jesus Cristo. Disponível em: <https://www.comshalom.org/a-semana-santa-simbolos-e-significado/>. 

Acesso em: 31 out. 2018. 

https://www.comshalom.org/a-semana-santa-simbolos-e-significado/
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Católica, pois é comemorada a ressurreição de Jesus Cristo – e no mês seguinte, que não abarca 

nenhuma festividade de grande porte. É relevante pontuar que o estudo das publicações é 

realizado retroativamente, uma vez que o Instagram permite acesso aos posts mais antigos na 

timeline22. Além disso, 2 meses constitui um período cujo volume de postagens é factível para 

um projeto de mestrado com a realização de uma análise sobre a natureza das interações 

mediadas entre o Papa e seus seguidores no Instagram. Quanto aos comentários, devido à 

diversificação de idiomas neles presentes e à grande quantidade dessas declarações, considero, 

nesta pesquisa, os comentários que são escritos em português, pois é a língua pertencente ao 

país no qual estou realizando este trabalho. 

A seguir, é apresentado um mapa geral de como está estruturada esta dissertação de 

mestrado. O primeiro capítulo, “A Igreja Católica e sua relação com a mídia” está dividido em 

5 subseções e tem o objetivo de tratar do percurso da instituição com os meios de comunicação 

até chegar às redes sociais nos tempos hipermodernos. Para isso, abordo o desenvolvimento da 

convivência entre a Igreja e os meios de comunicação, segundo os documentos do Vaticano, 

considerando seus posicionamentos, no decorrer do tempo, quanto ao rádio, o cinema, a 

imprensa, a televisão e as redes sociais. É pertinente pontuar que toda essa subseção é calcada 

nas 5 fases da relação Igreja-Mídia propostas por Puntel (2003; 2011). Além dessa autora, Paulo 

Afonso Tavares (2016) e Michele Silva (2001) também tratam sobre o desenvolvimento da 

comunicação da Igreja Católica, ao longo dos anos. Ainda sobre os avanços comunicacionais 

da instituição religiosa, exponho as reflexões de Prata, Lopez e Campelo (2014) e Daniel Solon 

(2010) sobre a criação da Rádio Vaticano e o início do estímulo às produções cinematográficas.  

Seguindo para o início da “era dos Papas midiáticos”, Abimar Moraes (2011) e 

Bernstein e Politi (1996) falam a respeito do pontificado de João Paulo II, no que tange a sua 

relação com os meios de difusão. Então, pontuo os pensamentos de Karla Patriota (2004) acerca 

da comunicação religiosa na contemporaneidade. Nesse sentido, Puntel (1994) contribui 

levantando um olhar crítico sobre as tentativas de mudanças da Igreja. Igualmente relevante, 

José Marques de Melo (1986) se debruça em tratar a questão da Igreja, as tecnologias e os meios 

de comunicação. Ademais, aponto as ideias otimistas de Luiz Alberto Souza (2004) sobre os 

avanços da Igreja Católica. Já a entrevista que Wolton (2018) concedeu a Pedro Bial, abarco 

para trazer um pensamento de alguém que esteve próximo do Papa Francisco, mas que não é 

                                                           
 
22 “Trata-se da ordem das publicações feitas nas plataformas sociais online, ajudando o internauta a se orientar, 

exibindo as últimas atualizações feitas pelos seus amigos”. Disponível em: < 

https://www.significados.com.br/timeline/>. Acesso em: 2 maio 2018. 

https://www.significados.com.br/timeline/
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um religioso, a fim de contemplar as peculiaridades do líder religioso, que podem demonstrar 

uma tendência aos “novos ares do Catolicismo”. 

Abordo também a crise cultural e religiosa, e a concorrência entre as religiões, com a 

finalidade de que sejam desvelados os motivos pelos quais a Igreja vem buscando desenvolver 

a sua comunicação e se aproximar dos fiéis. Assim, apresento as reflexões de Samuel Klauck 

(2011) e Brenda Carranza (2011) sobre a perda da influência da Igreja Católica perante a 

sociedade, e Danièle Hervieu-Léger (2008) complementa afirmando que, a partir da 

modernidade, a religião deixa de ser primordial e passa a ser opção pessoal. Arremato as 

discussões sobre as implicações da crise cultural e religiosa no desenvolvimento da 

comunicação da Igreja Católica, com alguns documentos do Vaticano e a definição de 

convergência das mídias por Henry Jenkins (2009), contemplando que esse fenômeno abarca 

não só as transformações tecnológicas e mercadológicas, como também as culturais e as sociais.  

Além disso, José da Silva (2006) e os documentos do Vaticano trazem informações 

sobre a busca pelo diálogo inter-religioso, assim como dados estatísticos sobre o recuo do 

crescimento do número de pessoas batizadas no Catolicismo, explicam a postura da Igreja 

perante a concorrência religiosa. O advento do pentecostalismo no século XX e a sua expansão 

são tratados por Leonildo Campos (2005), Alexandre Soares e Danielle Cândido (2015). 

Antonio Miguel Kater Filho (1999) fala tanto do marketing pentecostal quanto do marketing 

católico, sendo este retomado com o aumento do proselitismo protestante, como diz Juliana 

Andrade (2009). De maneira mais ampla, levando em conta as demais crenças, Geraldo Santos 

(1998) e Mario de França Miranda (1996) falam sobre os problemas enfrentados pela Igreja 

Católica quanto à abertura social a outras religiões. 

A subseção destinada a discorrer sobre a cultura imagética da Igreja Católica, desenvolvi 

com o intuito de traçar um panorama histórico do uso das imagens pelo Catolicismo, 

demonstrando que existe uma afinidade entre essa característica da religião e o objetivo central 

do Instagram. Para isso, utilizo as explicações de Arlindo Machado (2001) sobre as 4 fases do 

iconoclasmo e dentre elas explano as concepções de Margaret Wertheim (2001) sobre os estilos 

artísticos usados no decorrer da história do Catolicismo: da arte medieval ao Barroco. Este 

último é definido pelas concepções de Beatriz Lagoa (2016) e de José de Souza Martins (2002). 

Relaciono as discussões levantadas por Machado (2001) acerca do quarto iconoclasmo, que 

tratam do maior e/ou do menor uso da escrita, da oralidade e das imagens, com os dados 

estatísticos da Agência IBGE (2018) sobre essas formas de expressão pelas pessoas que 

acessam a Internet. Chego, portanto, à conexão entre essas inquietações e a atuação da Igreja 
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Católica nas redes sociais, verificando que o Catolicismo não possui uma tradição fotográfica, 

mas o seu caráter imagético também é fortalecido pelo uso de fotografias e de vídeos no 

ambiente digital, em especial, no Instagram. Logo, exponho as especificidades sobre a 

fotografia, considerando quem fotografa e quem é fotografado, a partir das ideias de Walter 

Benjamin (1985), Martins (2002) e Roland Barthes (1984). 

Fechando esse capítulo, apresento a relação entre Igreja e tecnologia, uma vez que a 

partir das subseções anteriores, observo que, ao longo do tempo, as conjunturas social e 

tecnológica foram as que sobressaíram, mesmo que a passos largos, no que diz respeito à 

comunicação do Catolicismo. À vista disso, após abordar a crise religiosa e cultural, e a 

concorrência religiosa, que correspondem ao âmbito social, acreditei ser necessário aprofundar 

do mesmo modo nas questões tecnológicas. Assim, Thamiris Magalhães de Sousa (2013) e 

Lucas Barros (2013) elucidam as novas formas de praticar e propagar a fé, a partir das 

tecnologias de comunicação. Os pensamentos de José Van Dijck (2016) sobre a o reflexo das 

mídias sociais na organização da vida cotidiana na Internet, sua influência na interação humana 

no nível individual e de comunidade, contribuem para refletir sobre o atravessamento das 

mídias no cotidiano dos sujeitos hipermodernos. Seguindo essas complexificações midiáticas, 

Pedro Gilberto Gomes (2010), Stig Hjarvard (2012) e Antonio Fausto Neto (2009) conceituam 

o processo de midiatização, estando isso relacionado ao que Gomes (2007) fala sobre o uso dos 

dispositivos tecnológicos de comunicação pela Igreja 

Além disso, exibo o otimismo de Antonio Spadaro (2013) quanto às interações no 

ambiente digital para refutá-lo, visto que ele compara a comunhão pregada pelo Catolicismo 

com o desejo de conexão. Outras peculiaridades do ambiente online são tratadas por Van Dijck 

(2016) e Paula Sibilia (2008), ao abordarem a estrutura e a lógica que sustentam as mídias 

sociais, seja a linguagem sintética ou a exposição pública do que antes era privado. Todos esses 

assuntos possibilitam uma maior compreensão sobre a remodelação da comunicação da Igreja 

Católica. Desse modo, o conteúdo teórico sobre a instituição contextualiza o estudo, para em 

seguida aprofundar nas temáticas que envolvem comunicação, mídia e cotidiano.  

 O segundo capítulo, “A interação mediada cotidiana entre o Papa Francisco e seus 

seguidores no Instagram”, está dividido em 6 subseções e o estruturei assim de modo a abarcar 

o referencial teórico acerca do contexto contemporâneo; da interação mediada no ambiente 

digital; das especificidades das redes sociais; do cotidiano atravessado pelas mídias digitais; da 

racionalidade e da nova identidade cultural que embala a hipermodernidade; e dos conceitos de 

celebridade e influenciador digital. Assim, a partir do conceito de hipermodernidade de Gilles 
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Lipovetsky (2004), desvelo o pano de fundo do cotidiano atravessado pelas mídias digitais e o 

contraponho com os conceitos de pós-modernidade e de modernidade líquida propostos por 

Zygmunt Bauman (1998; 2001), assim como compreendo os novos modos de ser dos sujeitos 

pós-modernos23 identificados por Sibilia (2008). Dessa forma, elucido os tipos de interação 

existentes, destacando a mediada proposta por John Thompson (1998), que se aplica melhor ao 

tema deste estudo, as interações mútua e reativa apresentadas por Alex Primo e Márcio Cassol 

(1999) e Primo (2000), e as ratifico, de acordo com as reflexões de Nico Carpentier (2016), de 

que a comunicação que ocorre no Instagram do Papa Francisco é interação e não participação. 

Além disso, aclaro as concepções de conversação de Luiz Antônio Marcuschi (2006) e Raquel 

Recuero (2014), a fim de compreender as trocas comunicativas que ocorrem nas redes sociais.  

Em seguida, exponho as reflexões de Recuero (2009) acerca dos laços constituídos nas 

redes e das questões que envolvem a presença no ambiente digital: visibilidade, reputação, 

popularidade e autoridade. Nessa mesma subseção, retomo a discussão de interações mútua e 

reativa (PRIMO, 2000), com o intuito de trazer uma criticidade para pensar a comunicação que 

ocorre entre o Papa e os seguidores no Instagram. Seguindo nessa lógica de interação mediada 

pelas redes sociais, desvelo o conceito de interatividade, apresentando as propostas de Jonathan 

Steuer (1992), André Lemos (1997) e Carlos Montez e Valdecir Becker (2005), objetivando 

desconstruir a ideia de sinônimo entre ambos os termos.   

Posto isto, realizo um breve panorama a respeito do Instagram – surgimento, 

características técnicas e crescimento –, chegando à questão do atravessamento das mídias 

digitais no cotidiano dos sujeitos hipermodernos, partindo da análise de Michel de Certeau 

(2014) sobre a prática do lugar que constrói um espaço, tal como as táticas e as astúcias que 

engendram as artes de fazer do cotidiano. Adiante, levanto as problemáticas que afligem a Igreja 

Católica, colocando em xeque seu poder persuasivo: a racionalidade desde a Modernidade, 

tratada por Hervieu-Léger (2008), e a nova identidade cultural, elucidada por Stuart Hall (2005). 

Dessa forma, identifico possíveis motivos que levaram o Papa Francisco a aderir às redes 

sociais, isto é, o clérigo foi em busca de visibilidade – conceito trabalhado por Thompson 

(2008).  

Por fim, desvendo os significados de celebridade (BAUMAN, 2003; ROJEK, 2008) e 

de influenciador digital (KARHAWI, 2016; SILVA; TESSAROLO, 2016), com a finalidade de 

esclarecer como os seguidores do Papa o enxergam. Nessa última parte da seção 2, também 

                                                           
23 Essa nomenclatura utilizada por Bauman (1998) e por Sibilia (2008) não é a adotada neste estudo. Os termos 

utilizados para se referir à sociedade contemporânea é “tempos hipermodernos” e “hipermodernidade” 

(LIPOVETSKY, 2004). 
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exibo a concepção de fandom a partir da perspectiva de Jenkins (2006), para entender um pouco 

mais sobre os seguidores de Francisco e as páginas não oficiais criadas por alguns eles. 

Portanto, essas exposições levam à discussão sobre os laços sociais e os vínculos concebidos 

na rede, a partir das propostas de Mark Granovetter (1973), Luís Mauro Martino (2014), Manuel 

Castells (1999), Bauman (2004) e Dominique Wolton (2010). Sendo assim, o referencial teórico 

desta seção e da anterior embasam a análise realizada da seguinte. 

O terceiro capítulo, “Papa Francisco no Instagram: uma perspectiva netnográfica” está 

organizado em 3 subseções, sendo a segunda dividida em 4 partes e, dentro dela, a última está 

estruturada em 13 blocos. Primeiramente, esclareço como o Instagram do Papa Francisco é 

analisado, fornecendo mais detalhes sobre a abordagem metodológica. Para isso, explicito os 

conceitos de netnografia (KOZINETS, 2014) e de análise de conteúdo (BARDIN, 2016), assim 

como suas aplicações durante a pesquisa empírica. Detalho todas as fases de execução dos 

métodos, inclusive o planejamento inicial, as mudanças de estratégias devido às limitações do 

estudo e os cuidados éticos. Posteriormente, analiso as interações mediadas entre o Papa 

Francisco e seus seguidores no Instagram, nas publicações de março e de abril de 2018. Esse é 

o momento em que tanto os temas, as imagens, as legendas e as hashtags dos posts, quanto os 

comentários, são examinados cuidadosamente. Ressalto que acomodo estes últimos em 13 

categorias, para melhor conectar as nuances observadas. Para finalizar a seção, realizo uma 

síntese da análise, em que aponto os conteúdos mais veiculados, a quantidade de postagens dos 

meses em questão, a comparação entre curtidas e comentários, as categorias que mais 

apareceram nos comentários, reflexões sobre as declarações negativas, os emojis24 encontrados 

nos comentários e o uso das hashtags nas publicações. A partir disso, chego às conclusões deste 

trabalho. 

Dessa forma, a última seção contempla as considerações obtidas a partir da 

problematização entre o campo teórico – exposto no primeiro e no segudo capítulos –  e a 

análise empírica do Instagram do Papa Francisco – discorrida no terceiro capítulo. Construo 

essas ponderações no decorrer desta dissertação, a partir do embasamento teórico, da 

netnografia e da análise de conteúdo, a fim de desvendar os objetivos do trabalho e ratificar ou 

retificar a hipótese levantada. Em seguida, saliento quais outras pesquisas podem originar desta 

e sua pertinência aos estudos de comunicação, mídia e cotidiano. 

                                                           
24 “Emoji é de origem japonesa, composta pela junção dos elementos e(imagem) e moji (letra), e é considerado 

um pictograma ou ideograma, ou seja, uma imagem que transmited a ideia de uma palavra ou frase completa. 

Atualmente, os emojis são muito populares nas redes sociais [...]”. Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/emoji/>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

 

https://www.significados.com.br/emoji/
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Isto posto, este estudo é relevante por se tratar do envolvimento do líder máximo da 

Igreja Católica com o Instagram, traçando interações mediadas cotidianas com os fiéis 

católicos, a fim de se adaptar ao cenário hipermoderno. Embora a racionalidade e a diversidade 

de crenças estejam modificando os modos de ser dos sujeitos, este trabalho discorre sobre o 

representante de uma instituição religiosa de grande abrangência, visto que o número de 

católicos batizados, no mundo, “[...] passou 1 bilhão 285 milhões em 2015 para 1 bilhão 299 

milhões em 2016, um aumento total de 1,1%” (VATICAN NEWS, 2018e, s./p.). O fato de um 

dia a Igreja Católica ter demonstrado ceticismo e estranheza com relação aos meios de 

comunicação e atualmente ser adepta a eles, inclusive às redes sociais, é um avanço na história 

da instituição e da comunicação. Por mais que Bento XVI fosse usuário do Twitter, a 

aproximação e o alcance que Francisco vem conquistando parece estar ganhando dimensões 

mais significativas. 

Uma diversidade de assuntos a respeito das redes sociais vem emergindo no cenário 

hipermoderno. Pensar uma instituição religiosa tradicional, como a Igreja Católica, envolvida 

no ambiente digital, por meio da presença do seu líder máximo no Twitter e, em especial, no 

Instagram, é algo que desperta várias inquietações sobre a comunicação. Identificar como o 

percurso da relação Igreja e mídia vem sendo traçado, possibilita uma visão abrangente do 

assunto, capaz de desvelar como a interação mediada foi intensificada pelas mídias digitais a 

ponto de atravessar o cotidiano não somente dos católicos, mas também de um público mais 

amplo.  

Desenvolvo essas reflexões nesta pesquisa de dissertação de mestrado, a fim de ratificar 

a relevância do estudo sobre Comunicação e Religião no âmbito acadêmico. Essa temática era 

vista com certa desconfiança tanto por outras ciências, quanto pela própria Comunicação, no 

que tange a sua significância na academia. Recentemente, os trabalhos científicos que abordam 

esse tema vêm ganhando maior notoriedade. Um exemplo desse reconhecimento é a criação do 

Grupo de Pesquisa Comunicação e Religião, inaugurado no 41º Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação25, no ano de 2018, e que contou com a publicação de 29 artigos em 

seus anais. Fortalecer a importância desse estudo na universidade pode ampliar ainda mais o 

interesse sobre essas questões para trabalhos científicos. O intuito de ratificar e fomentar que 

outros(as) pesquisadores(as) considerem se debruçar sobre essa temática é no sentido de 

                                                           
25 “O Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação acontece desde 1977 e reúne, tradicionalmente, 

cerca de 3,5 mil pessoas, entre alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais da 

área”. Disponível em: <http://www.portalintercom.org.br/eventos1/congresso-nacional/apresentacao5>. 

Acesso em: 23 jan. 2018.  

http://www.portalintercom.org.br/eventos1/congresso-nacional/apresentacao5
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enxergar a comunicação dentro das instituições religiosas, bem como reconhecer o potencial 

das mídias, inclusive as digitais, no cotidiano dos sujeitos hipermodernos. 
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1 A IGREJA CATÓLICA E SUA RELAÇÃO COM A MÍDIA  

 

1.1 Igreja e meios de comunicação segundo os documentos do Vaticano 

A sociedade contemporânea está sendo palco de mudanças na comunicação da Igreja 

Católica, principalmente no que tange a sua presença no ambiente digital. Todavia, nem sempre 

a relação Igreja e meios de comunicação foi amistosa. É justamente esse processo de 

conciliação, com o passar dos anos, que é válido investigar, a fim de compreender a evolução 

da interação entre a instituição religiosa e seus fiéis, a partir da adesão aos meios de 

comunicação. Vale ressaltar que esta seção é construída a partir da perspectiva dos documentos 

do Vaticano acerca da temática proposta. Para fins ilustrativos, é possível acessar, no apêndice 

A, o quadro que organiza os marcos históricos da Igreja tratados no decorrer deste subcapítulo.  

Efetivamente, desde os tempos mais remotos, a Igreja Católica possui a missão de 

propagação da fé, evangelizando e comunicando a palavra de Deus aos povos. Logo, pode-se 

observar que o cerne da expansão da comunidade católica está pautado na comunicação. De 

acordo com Puntel (2003), ao longo do tempo, a relação Igreja e mídia passou por cinco fases. 

A primeira remete à época da Inquisição, cujo comportamento era repressor e voltado para o 

exercício da censura. Na segunda, havia certa desconfiança a respeito dos meios de 

comunicação, por isso instaurou-se o controle da Igreja sobre a imprensa, o cinema e o rádio; 

no entanto, a instituição começou a utilizar esses meios para disseminar suas mensagens. A 

terceira diz respeito à Igreja ajustando-se à velocidade da sociedade e às tecnologias, na 

contemporaneidade. A quarta fase está ligada às mudanças ocorridas na América Latina, 

quando a Igreja passa a incentivar experiências de comunicação provindas do povo, a estimular 

a criação de meios populares de comunicação, à luz do regime militar. Por fim, a quinta fase 

inicia-se quando a Igreja admite que a comunicação não está limitada aos meios e aos 

instrumentos, mas que se trata de um ambiente, no qual todos estão inseridos e do qual 

participam, ou seja, a instituição assume a cultura midiática. 

Joana Puntel (2003; 2011) discorre sobre os períodos acima apontados, apresentando os 

documentos mais marcantes de cada época. A fase de repúdio aos meios de comunicação 

impressos foi alicerçada por encíclicas dos Papas Inocêncio VIII e Clemente XIII, em 1487 e 

1766 respectivamente. A primeira foi a Inter Multiplices, no qual a Igreja estabeleceu seu 

pensamento a respeito dos impressos e de que forma deveriam ser abordados. Conforme pontua 

Puntel (2011, p.224), “o papa estava preocupado com a vida espiritual dos católicos e via no 

advento da imprensa uma nova tecnologia que poderia ameaçar o controle eclesiástico da 
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produção cultural de seu tempo”. A segunda foi a Christiane Reipublicae, a qual condenava 

essas obras e ratificava a responsabilidade dos bispos26 em combater a literatura imoral. Era um 

período em que a Igreja se via como a detentora de todas as verdades, acreditando que todos 

deveriam seguir suas ordens e tudo o que não viesse dela era impuro.  

Para Tavares (2016, p.3), “nesta fase, a Igreja é a intermediária entre a produção do 

saber (não somente o teológico) e a sua difusão na sociedade”. Pode-se assim dizer, que essa 

postura da Igreja demonstra que a mesma enxergava os indivíduos como impossibilitados de 

ter discernimento acerca das suas escolhas. Partindo dessa visão doutrinatória da Igreja, Tavares 

(2016) destaca que foi nessa época que a Igreja passou a controlar quais livros e autores podiam 

ser lidos, originando o Index27 – publicado pelo Papa Paulo IV, em 1559. Além disso, a Igreja 

também condenava à fogueira as pessoas que se recusassem a mudar suas crenças para o 

Catolicismo. 

Segundo Puntel (2011), ainda que cautelosos, os indícios de flexibilidade da Igreja 

diante dos meios de comunicação, principalmente o rádio e o cinema, datam de 1878 a 1939. 

Portanto, o segundo momento inicia-se com o Papa Leão XIII, que acreditava que existia a boa 

e a má imprensa. Além disso, o então líder máximo do Catolicismo “[...] teve uma atitude 

inédita quando, em 1879, meses depois de eleito, concedeu a primeira entrevista coletiva de um 

Papa a jornalistas profissionais. Foi feita em latim e consistiu num discurso do Papa, sem 

perguntas dos jornalistas” (TAVARES, 2016, p.3). Não se tratava de uma grande mudança, mas 

era o prenúncio de uma possibilidade de fim da resistência aos meios de comunicação. Como 

aponta Silva (2001, p.2), “com vistas às mudanças, trazidas por novos contextos esta instituição 

passa a pensar estratégias inovadoras, a fim de difundir os valores cristãos”. Assim, a mídia 

impressa começou a ser utilizada para esse fim a partir do início do século passado. A 

dificuldade da Igreja em aceitar os meios de comunicação como aliados, naquele tempo, é algo 

curioso ao que vemos hoje. Por exemplo, Papa Francisco não somente está aberto a entrevistas 

– no padrão de perguntas e respostas –, como também está disposto a divulgar sua palavra nas 

redes sociais, inclusive incluindo a tradução de seus discursos para uma variedade de idiomas. 

É relevante ressaltar que com a evolução do cinema no século XX, o Papa Pio XI 

apresentou interesse por essa invenção, inclusive o estimulou a criar, em 1928, a Organização 

Católica Internacional para o Cinema (OCIC). Por outro lado, como observa Tavares (2016, 

                                                           
26 “Os Bispos são nomeados pelo Papa, recebendo ordinária sobre os fiéis de sua DIOCESE ou Circunscrição 

Eclesiástica, composta por PARÓQUIAS”. Disponível em: < 

https://www.catolicismoromano.com.br/content/view/1102/43/>. Acesso em: 15 ago. 2018. 
27 “Este Index foi aprovado por Pio IV, confirmado pelo Concílio de Trento e somente suspenso em 1966, pelo 

Papa Paulo VI” (TAVARES, 2016, p.3). 

https://www.catolicismoromano.com.br/content/view/1102/43/
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p.4), “realmente, alguns progressos já tinham sido alcançados em relação à atitude defensiva da 

Igreja, mas não havia ainda confiança plena no novo meio, nem mesmo uma tentativa de 

abordá-lo de maneira diferente e mais positiva”. Nota-se que, por mais que houvesse uma 

tentativa de aproximação dos meios de comunicação, ainda não era com total segurança. A 

Igreja procurava demonstrar alguma mudança para o povo, mas ainda apresentava receio. Desse 

modo, no ano seguinte, Pio XI publicou a Carta Encíclica Divini Illius Magistri, acerca da 

educação cristã da juventude, na qual pontuava, dentre outras coisas, o “mundo e seus perigos”, 

pontuando a necessidade de vigilância perante os livros tidos como “[...] ímpios e licenciosos, 

muitos dos quais diabolicamente espalhados, a preço ridículo e desprezível, nos espetáculos do 

cinematógrafo, e agora também nas audições radiofônicas [...]” (VATICAN, 1929, p.24). 

 Se por um lado Pio XI ainda era cético sobre os meios de comunicação da época, por 

outro sugeria o uso dos mesmos para “bons fins”. Ainda em Divini Illius Magistri, o Papa 

recomendava a difusão de boas leituras e a promoção de espetáculos verdadeiramente 

educativos (VATICAN, 1929). Proporcionando pequenas acessibilidades para esses novos 

meios, Pio XI inaugura, em 12 de fevereiro de 1931, a Rádio Vaticano – emissora oficial dos 

católicos (PRATA; LOPEZ; CAMPELO, 2014, p.4). Parece que nesse momento, um diálogo 

duvidoso é iniciado, ainda cercado de restrições. Essa insegurança também é exposta pelo Papa 

na Carta Encíclica Vigilanti Cura, quando diz que o cinema precisa colocar-se a serviço do 

aperfeiçoamento do homem, prezando pelo bem-estar moral e civil dos povos, bem como pela 

instrução e pela educação, e não pela destruição das almas (VATICAN, 1936). 

 É pertinente ressaltar as reflexões de Solon (2010) quanto à relação da Igreja com o 

cinema. O autor diz que a Igreja Católica enxergava o cinema como um instrumento capaz de 

influenciar negativamente a conduta dos jovens, os quais se espelhavam nas estrelas da sétima 

arte e no modo de vida dos personagens. Sendo assim, na década de 1930, o Vaticano temia a 

utilização dos meios de comunicação, em especial do cinema. Não à toa, antes de inaugurar a 

Rádio Vaticano, “[...] o Papa Pio XI já produzia textos sobre conteúdos veiculados pelo cinema 

e pelo rádio e a influência destas mensagens no esfacelamento do matrimônio, da família, no 

desrespeito à castidade [...]” (SOLON, 2010, p.2). O diálogo iniciado era uma maneira de fazer 

uso dos meios de comunicação para fins cristãos, a fim de veicular mensagens contrárias as que 

eram divulgadas sobre assuntos da sociedade sem teor religioso. Ademais, Pio XI se aproveitou 

dessas mídias para disseminar suas críticas ao cinema e ao rádio, visto que os associava a 

comportamentos imorais e que iriam de encontro aos valores da Igreja. Logo, é possível notar 
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que essa pequena abertura não era empática, mas sim uma oportunidade de combater o que era 

considerado profano, através dos mesmos meios. 

 Então, na Carta Encíclica Vigilanti Cura, segundo Solon (2010, p.4), “[...] a Igreja já 

mostra um real interesse em interferir no processo de produção dos filmes, bem como estimular 

uma fiscalização das obras colocadas em cartaz, catalogando-as entre as que poderiam ou não 

ser vistas pelos católicos”. Pode-se perceber que, de fato, era um diálogo forjado, para fins de 

disseminação dos “princípios morais” defendidos pela Igreja e a condenação do que se 

considerava “heresias”. Os tempos de censura da primeira fase da relação Igreja-Comunicação 

não cessaram totalmente no segundo período. A diferença era a camuflagem que anteriormente 

não se preocupava em ter. O final desse ciclo apresentou o início de novos ares que só foram, 

realmente, instaurados – mesmo que paulatinamente – no terceiro momento. 

 Somente no papado de Pio XII (1939-1958) houve de fato uma abertura para os meios 

de comunicação. Em 1957, o então Papa escreveu a Carta Encíclica Miranda Prorsus, sobre a 

cinematografia, o rádio e a televisão. Nela, Pio XII assume que os progressos técnicos da época 

são maravilhosos e são fruto do engenho e do trabalho humano. Além disso, ele expõe os dois 

motivos pelos quais a Igreja Católica passa a despertar interesse pelos meios de difusão. O 

primeiro é o fato dessas técnicas possuírem uma poderosa influência na maneira de pensar e de 

agir dos indivíduos e das comunidades. O segundo refere-se à posição da instituição perante à 

sociedade, isto é, como superior aos demais meios, a Igreja é encarregada de transmitir ao povo 

uma mensagem universal de salvação (VATICAN, 1957, p.1-2). O que aparenta é que a Igreja 

Católica não cedia seu lugar como a “mais importante difusora”, no entanto precisou se 

aproximar dos meios de comunicação, a fim de conquistar um poder de influxo cada vez maior 

e de propagar suas mensagens não só naquele momento, mas também no futuro. Era hora de 

reconhecer a capacidade dos meios difusores e tentar certa aliança. 

 Após esse feito de Pio XII, somente em 4 de dezembro de 1966, o Papa Paulo VI 

publicou o Decreto Inter Mirifica, falando a respeito dos meios de comunicação social – o 

segundo documento do Concílio Vaticano II (PUNTEL, 2011). Dava-se início a terceira fase 

da relação Igreja-Comunicação. Conforme define o site Vatican (1966), esse decreto assume 

que para alcançar seu objetivo primeiro – propagar a palavra de Deus e, assim, evangelizar – a 

Igreja Católica considera ser preciso utilizar-se dos meios de comunicação social e ensinar aos 

homens a fazer o uso correto dos mesmos. 

 Porém, é importante ressaltar que o Inter Mirifica não foi aceito por unanimidade. De 

acordo com Puntel (2011), várias sessões ocorreram até que o documento fosse aprovado. Por 
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fim, esse foi o decreto validado com mais votos contrários do Concílio Vaticano II, tendo 1598 

“sim” e 503 “não”. Esses apontamentos realizados por Puntel (2011) demonstram que as 

divisões dentro da Igreja não são algo recente28, que o olhar mais flexível, em diversas 

instâncias, vem desde outrora envolto por divergências entre os membros da instituição. Os 

avanços da Igreja Católica, que a sociedade aguardava e ainda aguarda, passam por processos 

complexos, como por exemplo, a instituição admitir uma nova postura diante da população e o 

Papa conseguir que a maioria do grupo eclesiástico também assuma a necessidade de um novo 

direcionamento. Diante dessas barreiras arduamente derrubadas, vieram à tona as próximas 

fases da relação Igreja-Comunicação, que se aproximam mais do que se vive hoje. 

 O quarto período ocorreu entre 1980 e 1990. Segundo Tavares (2016), trata-se da fase 

da “Igreja Eletrônica”, que surgiu a partir do uso dos dispositivos eletrônicos televisivos na 

evangelização, centrado na espetacularização da fé, com origem nos Estados Unidos, na década 

de 1950, através das igrejas pentecostais. Assim, a Igreja Católica se posicionou 

compreendendo a relevância da comunicação para a instituição e para a religião. Puntel (2011, 

p.232) afirma que esse foi o momento em que a Igreja “[...] coloca o mundo da comunicação 

em primeiro lugar e insiste no novo contexto comunicativo como uma ‘nova cultura’”. Sendo 

assim, a Carta Encíclica Redemptoris Missio, sobre os mass media, escrita pelo Papa João Paulo 

II, em 1990, marca a quarta fase.  

Esse documento também aponta para uma maior harmonia entre a Igreja e os meios de 

comunicação, quando diz que “não é suficiente, portanto, usá-los para difundir a mensagem 

cristã e o Magistério da Igreja29, mas é necessário integrar a mensagem nesta « nova cultura », 

criada pelas modernas comunicações” (VATICAN, 1990, p.27). Esse foi apenas um dos atos 

de João Paulo II a favor dos meios de comunicação. Ele foi um Papa que marcou a história da 

Igreja, dentre outras práticas, também pela sua popularidade na mídia de massa.  

Todavia, de acordo com Moraes (2011, p.678), João Paulo II foi alvo de críticas como, 

por exemplo, em relação ao “[...] contraste entre a confiança (dinâmica e progressista) na 

Comunicação Social [...] e o seu comportamento conservador”. Como líder máximo da Igreja, 

João Paulo II não podia desconsiderar a preocupação com a moral que a instituição tanto 

pregava em relação ao uso desses meios. Porém, ele não estava aquém da sociedade, logo 

                                                           
28 Vide os ataques da ala conservadora da Igreja contra Papa Francisco, que podem ser vistos com detalhes na 

matéria do G1 (2018). Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/02/a-guerra-civil-na-igreja-

catolica-que-pode-abalar-pontificado-do-papa-francisco.ghtml>. Acesso em: 4 set. 2018. 
29 “O Magistério da Igreja Católica tem a função de ensinar a própria autoridade da Igreja, que deve ser obedecida 

pelos demais católicos. É dever do Magistério da Igreja interpretar a Palavra de Deus, escrita ou 

transmitida”. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/magisterio-da-

igreja-catolica/51597>. Acesso em: 26 out. 2018. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/02/a-guerra-civil-na-igreja-catolica-que-pode-abalar-pontificado-do-papa-francisco.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/02/a-guerra-civil-na-igreja-catolica-que-pode-abalar-pontificado-do-papa-francisco.ghtml
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/magisterio-da-igreja-catolica/51597
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/magisterio-da-igreja-catolica/51597
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enxergava a emergência e o valor dos meios de comunicação de massa. Moraes (2011, p.679) 

diz também que “na verdade, o Papa compreendeu muito melhor que muitos profissionais da 

Comunicação as exigências impostas pelas novas condições planetárias” e acredita que João 

Paulo II foi uma das poucas pessoas que fez com que “sua imagem não fosse identificada com 

uma nação física, mas sim, com uma entidade espiritual”. Por isso, “a imagem, transmitida pela 

Comunicação Social, do Papa João Paulo II como símbolo eletrônico da humanidade, é uma 

das imagens mais importantes do século XX” (MORAES, 2011, p.679). Era o início de um 

novo olhar da Igreja para a mídia, proporcionando uma maior receptividade que em outrora. 

Em contrapartida ao pensamento de Moraes (2011) estão Bernstein e Politi (1996), os 

quais intitularam João Paulo II como “um Grande Comunicador e um Grande Conservador” e 

enxergavam nele o interesse pelas mídias de um ângulo diferente. Bernstein e Politi (1996) 

dizem que João Paulo II, além de viajar pelo mundo, para afirmar sua liderança em âmbito 

global, tinha a mídia como poderosa aliada: seus atos e palavras eram amplificados por ela. 

Percebe-se, portanto, um olhar mais crítico sobre o Papa polonês. Esses autores acreditam 

também que João Paulo II desejava ser um profeta global, que disseminava mensagens para a 

salvação universal. Se essa imagem era o seu intuito, parece que conseguiu, durante mais de 

duas décadas de papado – tempo suficiente para proporcionar a sensação de acolhida tanto dos 

fiéis quanto dos meios de comunicação. 

O acolhimento de João Paulo II aos mass media é ainda mais notável quando se observa 

que seus fiéis acompanhavam constantemente sua caminhada através das informações obtidas 

pelos meios de comunicação de massa. Essa postura do Papa pode ser ratificada quando ele se 

pronunciou – já internado, semanas antes do seu falecimento –, para reconhecer o trabalho 

desses profissionais da comunicação: “Hoje, [...] desejo dirigir-lhes uma palavra de gratidão, 

porque conheço o sacrifício com que desempenham o seu precioso serviço, graças ao qual os 

fiéis, em todas as partes do mundo, podem sentir-me mais próximos e acompanhar-me com o 

afeto e com a oração” (CANÇÃO NOVA, 2014, s./p.). Desse modo, nota-se que o próprio João 

Paulo II reconhecia que sua conexão com os fiéis acontecia em virtude dos meios de 

comunicação de massa, que difundiam em âmbito global notícias sobre os acontecimentos 

ocorridos durante seu pontificado, o qual durou quase 27 anos. Conforme afirma Patriota (2004, 

p.4), “na contemporaneidade, a comunicação religiosa assumiu novos contornos com a 

utilização dos meios de comunicação massiva. Hoje as igrejas encontram-se irremediavelmente 

submersas numa parafernália de símbolos e apelos midiáticos [...]”. A autora considera a 

comunicação de massa como o eixo central, pois no momento de sua escrita a comunicação 



36 
 

online ainda não era preeminente. Porém, o seu pensamento é válido para refletir sobre a quarta 

fase da relação Igreja-Comunicação e consegue ser aplicado ainda na atualidade, cujo cotidiano 

é atravessado pelas mídias digitais.  

Posto isso, Puntel (2003) aponta a quinta fase, a qual é identificada com um estudo 

aprofundado das orientações da Igreja. Segundo a autora, na história dos documentos e dos 

pronunciamentos do magistério, no que tange as comunicações sociais, é possível verificar uma 

evolução de pensamento. A Igreja passa a identificar a importância e a dimensão dos meios de 

comunicação, compreendendo que não há outra escolha, não existe a possibilidade de viver na 

era contemporânea sem se conectar com a mídia. Não são mais simples aparatos tecnológicos 

que podem ser utilizados ou não, emerge-se uma nova cultura. Nessa lógica, Puntel (2003, p.2, 

grifo nosso) define a quinta fase: 

Mesmo no que diz respeito aos new media, a Igreja começa a expressar-se com mais 

clareza a respeito do impacto que eles têm na construção social, tanto que a Igreja 

passa a refletir sobre a comunicação (e aqui está a novidade!) não mais de forma 

restrita ou somente como “meios” ou “instrumentos” (isolados) a serem usados ou dos 

quais precaver-se. Mas ela refere-se a como que um “ambiente”, no qual estamos 

imersos e do qual participamos. Trata-se de uma cultura, a cultura midiática. 

 

De certa forma, João Paulo II foi o responsável por essa “reviravolta”. Dessa forma, o 

Papa que o sucedeu prosseguiu com essa hospitalidade, embora não tenha conquistado tanta 

popularidade na mídia. Em 28 de maio de 2006, Bento XVI redigiu uma mensagem para o 40º 

Dia Mundial das Comunicações Sociais, recordando o Decreto Inter Mirifica – conforme seu 

antecessor fazia. O então Papa afirmou que a mídia pode se “[...] configurar como uma rede 

capaz de facilitar a comunicação, a comunhão e a cooperação” (VATICAN, 2006, p.1). Além 

disso, ele admite que “em certos aspectos, os progressos tecnológicos dos meios de 

comunicação venceram o tempo e o espaço, permitindo a comunicação imediata e direta 

também entre pessoas divididas por enormes distâncias” (VATICAN, 2006, p.1). No entanto, 

Bento XVI não deixa de ressaltar as preocupações acerca dos conteúdos veiculados pela mídia, 

que ultrapassa uma visão estritamente religiosa, passa a ser uma consciência social e que 

deveria ser coletiva. Aqui se recorda um pouco da mentalidade desconfiada da Igreja em tempos 

remotos, mas, talvez, seja uma observação voltada para a imparcialidade e para a verdade na 

veiculação de notícias, porém sem deixar de assinalar a religião. 

 O advento das redes sociais proporcionou mais um novo posicionamento da Igreja 

Católica, fazendo com que Bento XVI, novamente, se pronunciasse por meio da mensagem 

para o 47º Dia Mundial das Comunicações Sociais, em 12 de maio de 2013. Nesse documento, 

o então Papa assume que as redes sociais digitais “estão a contribuir para a aparição de uma 

nova ágora, duma praça pública e aberta onde as pessoas partilham ideias, informações, 
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opiniões e podem ainda ganhar vida novas relações e formas de comunidade” (VATICAN, 

2013b, p.1). Com essa afirmação é possível depreender que a Igreja assume uma nova postura 

perante os meios de comunicação. Trata-se do momento de maior harmonia com a mídia. 

Aquela desconfiança de tempos remotos não possui nem rastros. Essa postura de Bento XVI 

possui relação com a reflexão de Silva (2001, p.2) quando diz que “[...] hoje a multidão não é 

mais apenas o povo que se reúne ao redor dos altares, nas igrejas, mas também multidões 

distantes e virtuais30”. Esse foi um atento precoce, mas válido, realizado pela autora. Evidenciar 

o ambiente digital, principalmente no que tange a Igreja, no início do século XXI, não era tão 

comum. Todavia, vale ressaltar que o fato de a instituição religiosa não ser mais incrédula não 

significa não zelar pelo equilíbrio dos usos e pela veracidade dos conteúdos veiculados, 

inclusive esse também foi um ponto evidenciado por Bento XVI na mensagem em questão. 

 No entanto, Francisco chegou para aprofundar mais esse olhar para os meios de 

comunicação. Em suas mensagens nas redes sociais, ele não deixa de publicar assuntos de 

cunho político e/ou social (como são retratado nos capítulos seguintes) e esse posicionamento 

foi também explicitado em sua mensagem ao 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais, em 

1º de junho de 2014. Todavia, Puntel (1994, p.128) acredita que “mesmo quando a Igreja fala 

uma linguagem mais progressista e procura demonstrar, em tese, maior interesse pelas questões 

sociais, ‘seus objetivos primordiais permanecem inalteráveis’”. A desconfiança de Puntel 

registrada no século XX não está distante do que se tem hoje, no século XXI, uma vez que ainda 

que o Papa Francisco aborde questões políticas e sociais, isso não significa que mudanças 

radicais tenham penetrado na estrutura institucional da Igreja. Talvez, por uma questão de 

doutrina, visto que mesmo sendo o líder máximo, Francisco não possui a autoridade de alterar 

a Bíblia; ou por não ser interessante para a Igreja e ainda não estar disposta a rupturas. 

De acordo com o site Vatican (2014, p.1), na mensagem ao 48º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais, o Papa evidencia o seguinte cenário: “os progressos dos transportes e 

das tecnologias de comunicação deixam-nos mais próximos, interligando-nos sempre mais, e a 

globalização faz-nos mais interdependentes. Todavia, dentro da humanidade, permanecem 

divisões às vezes muito acentuadas”. Ele reconhece a capacidade aproximativa dos meios de 

comunicação, porém identifica os problemas sociopolíticos que o mundo sofre, dentre eles a 

exclusão, pobreza, marginalização, conflitos por causas econômicas, políticas, ideológicas e 

religiosas (VATICAN, 2014). Essa “celebração” da conexão e da proximidade através do 

ambiente digital também pode ser aplicado ao pensamento de Puntel (1994). 

                                                           
30 Aqui entende-se como “digitais”.  
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Entretanto, alguns avanços devem ser admitidos. Além desses assuntos serem pauta das 

mensagens de Francisco, tanto no ambiente digital quanto na esfera física religiosa, são pontos 

que trazem outras questões envolvidas, relevantes para pensar a comunicação online. Ou seja, 

se o mundo é tão estratificado, é válido considerar que nem todas as pessoas que desejam ficar 

a par da comunicação da Igreja Católica, conseguem de fato receber essas informações, devido 

à falta de acesso às tecnologias. É significativo o papel dos meios de comunicação na sociedade, 

porém os problemas de acessibilidade limitam o seu alcance. Embora o Papa tenha um papel 

central na Igreja, tendo como um dos seus afazeres, visitas a diversas nações, esse contato físico 

também é importante para alcançar os indivíduos que não possuem acesso ao jornal, ao rádio, 

ao cinema, à televisão e/ou à Internet. Francisco reconhece as discrepâncias socioeconômicas e 

procura chegar às pessoas menos favorecidas pelo caminho tradicional: o contato face a face. 

Apesar de ser pertinente utilizar as mais variadas mídias para disseminar mensagens e 

informações, a Igreja atenta-se ao fato de que nem todo o seu público está conectado às 

tecnologias.  

 Entretanto, uma visão mais científica do assunto consegue identificar nuances na 

comunicação da Igreja que os documentos do Vaticano não apresentam. Marques de Melo 

(1986, p.92) diz que, por um lado, a Igreja “proclama e pratica internamente formas dialógicas, 

horizontais, interativas, de comunicação”; mas por outro, “externamente, prossegue ocupando 

espaços no rádio, na televisão, na imprensa, no cinema para difundir mensagens evangélicas”. 

O autor ainda compara esse último exercício da Igreja com a “[...] maneira dos demais 

mercadores de bens e serviços que se valem desses recursos potencialmente abrangentes da 

moderna tecnologia” (MARQUE DE MELO, 1986, p.92). Como esses textos de Marques de 

Melo datam dos anos 1980, vale uma ressalva: talvez, a inserção do Papa nas redes sociais seja 

um caminho para essa horizontalidade na comunicação, pelo menos no que diz respeito ao 

âmbito externo. Mas também, isso não quer dizer que, efetivamente, esse diálogo nivelado 

ocorra e seja efetivo, vide os comentários no Instagram do Papa Francisco, que não são 

respondidos, como é abordado no capítulo 3. 

 Diferente dessa visão mais pessimista, Souza (2004) evidencia essas correntes mais 

céticas como análises de conjuntura centradas apenas nos aspectos institucionais e nas 

estruturas de poder eclesiástico, obtendo conclusões negativas. Assim, ele pontua a necessidade 

de “[...] estar atento ao mundo eclesial mais amplo e às tendências e práticas nas igrejas locais. 

Aí descobrimos dinamismos latentes e experimentações significativas que podem levar a 

revisões futuras nas orientações gerais da instituição” (SOUZA, 2004, p.92). Por fim, ele propõe 
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o seguinte questionamento: “como se desenhará, aos poucos, neste terceiro milênio, uma Igreja 

mais transparente, participativa e comunicadora da Boa Nova (Evangelho) para os novos 

tempos?” (SOUZA, 2004, p.92). Essa pergunta que ele lança possui estreita familiaridade com 

o propósito desta pesquisa. Apresentar um olhar mais otimista e admitir os avanços na 

comunicação da Igreja Católica não exclui a explanação de uma visão analítica, que abarque os 

períodos de repressão da instituição quanto à mídia, nem assumir as melhorias que ainda 

precisam ser realizadas.   

 Essas refutações existem, mas a presença de Francisco nos diversos meios de 

comunicação vem conquistando popularidade31, seja no ambiente físico, seja no digital. Essa 

prática está abrindo espaço para identifica-lo como um expressivo comunicador da Igreja 

Católica. Ele percebe o valor do uso da mídia, inclusive, para veicular suas palavras de cunho 

religioso; contudo, não abandona o caráter humano que é o cerne da comunicação. Conforme o 

próprio Papa pontua, “a rede digital pode ser um lugar rico de humanidade: não uma rede de 

fios, mas de pessoas. [...] Também graças à rede, pode a mensagem cristã viajar «até aos confins 

do mundo»” (VATICAN, 2014, p.3). A habilidade comunicativa de Francisco é mencionada 

pelo Monsenhor Dario Viganò, em uma entrevista à Revista Diocese Informa, de Joinville: 

Resumindo os seus métodos de comunicação, podemos ver que Papa Bergoglio tem 

um estilo acessível e inclusivo, orientado sempre para o encontro. Recorre sempre a 

metáforas, apologia ou anedotas, todas as formas linguísticas que favorecem a 

compreensão e a divulgação. É uma referência à vida cotidiana de todos, à 

vida comum. Além da eficácia da comunicação verbal, a sua força comunicativa 

também está nos gestos (DA SILVA, 2017, p.7). 

 

  Semelhante ao que diz Dario Viganò são as palavras de Dominique Wolton, em 

entrevista a Pedro Bial. Mesmo sendo sociólogo e agnóstico, ele expõe opiniões análogas às do 

religioso Monsenhor. Wolton (2018, online) afirma que Francisco “não é um Papa das 

proibições, é um Papa dos encontros. É por isso que ele faz tanto sucesso quando viaja. É porque 

ele vai até as pessoas, fala com elas. Ele fala de forma compreensível e se coloca no lugar delas. 

Ele não fala como o Papa”. Esse encontro de ideias entre os campos religioso e científico ratifica 

a capacidade de tratar o tema “Igreja e Comunicação” no âmbito acadêmico. Apresentar visões 

mais analíticas é tão valoroso quanto abordar as reflexões entusiasmadas. Somente traçando 

esses embates é possível construir uma pesquisa de qualidade.  

 O talento para a comunicação de Francisco, mencionado por Dario Viganò, implica 

refletir a estratégia dupla do Papa para levar suas palavras e conquistar seu público e potenciais: 

a adequação à conjuntura contemporânea de consumo de outros formatos de mensagens e à 

                                                           
31 Essa constatação está exposta de maneira aprofundada e fundamentada nos capítulos subsequentes. 
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aproximação do modelo de ensinamento de Jesus Cristo, de acordo com o Cristianismo. Isto é, 

ele busca um estilo linguístico de expressão que capte a atenção da comunidade católica e não-

católica, ao mesmo tempo que segue os princípios religiosos. Francisco deixa essa última 

estratégia implícita, quando relata a prática da parábola de Jesus, em sua 51ª Mensagem ao Dia 

Mundial das Comunicações Sociais: “O recurso a imagens e metáforas para comunicar a força 

humilde do Reino não é um modo de reduzir a sua importância e urgência, mas a forma 

misericordiosa que deixa, ao ouvinte, o «espaço» de liberdade para a acolher e aplicar também 

a si mesmo” (VATICAN, 2017, p.4). Esse artifício do Papa parece possuir ligação com sua 

atuação no Instagram, uma vez que nessa rede social, o uso de imagens (fotográficas e/ou 

audiovisuais) e de uma linguagem mais informal são atributos do seu formato e, 

consequentemente, adotados pela comunicação do líder máximo da Igreja Católica. 

 Independentemente de não ser o próprio Francisco que elabore e publique suas 

postagens nas redes sociais, mas sim os profissionais de comunicação que administram suas 

páginas, ele compreende a importância de estar presente no ambiente digital. Segundo o Papa, 

“o envolvimento pessoal é a própria raiz da fiabilidade dum comunicador. É por isso mesmo 

que o testemunho cristão pode, graças à rede, alcançar as periferias existenciais” (VATICAN, 

2014, p.3). Se ele não possuísse essa consciência, suas redes sociais não existiriam. Logo, a 

iniciativa de construir um novo caminho para a comunicação da religião, vem do seu 

representante mundial. 

 Dario Viganò também relatou sinteticamente a estrutura e o recente objetivo da 

Comunicação do Vaticano. De acordo com Jean da Silva (2017), perante um cenário 

comunicativo, com ênfase nos meios digitais, Viganò enxerga a importância de repensar o 

sistema de comunicação da Santa Sé. O Monsenhor esclarece que “a Secretaria de Comunicação 

está trabalhando há dois anos para completar o importante projeto de reestruturação dos meios 

de comunicação do Vaticano, um trabalho dividido com o C9, o grupo de nove cardeais com o 

Santo Padre” (DA SILVA, 2017, p.7). Nota-se, que existe um planejamento de comunicação e 

não simplesmente ações ingênuas da Igreja.  

Embora Francisco seja carismático, é perigoso encarar essa nova postura da instituição 

religiosa como uma atitude inocente e sem pensar no retorno positivo que pode proporcionar 

para a religião. Isso pode ser ratificado quando a Igreja decide instaurar, em 27 de junho de 

2015, a Secretaria para a Comunicação, uma decisão divisora de águas para as estratégias de 

comunicação da instituição, que foi divulgada na publicação da Carta Apostólica em forma de 
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«Motu Proprio32». Nesse documento, Francisco elucida a organização da Secretaria de 

Comunicação, a qual passa a ser composta, a partir de 29 de junho de 2015, pelos seguintes 

setores: Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, Sala de Imprensa da Santa Sé, 

Serviço de Internet do Vaticano, Rádio Vaticano, Centro Televisivo Vaticano, L'Osservatore 

Romano33, Tipografia do Vaticano, Serviço Fotográfico e Libreria Editrice Vaticana34” 

(VATICAN, 2015, p.1). Ele determina, ainda, que esse novo Dicastério será responsável pelo 

site institucional da Santa Sé (www.vatican.va) e o serviço de Twitter do Sumo Pontífice 

(@pontifex) (VATICAN, 2015, p.2). Nessa carta, o Papa deixou claro o motivo pelo qual estava 

instituindo esse órgão: 

O atual contexto comunicativo, caracterizado pela presença e pelo desenvolvimento 

dos meios de comunicação digitais, pelos fatores da convergência e da interatividade, 

exige uma revisão do sistema informativo da Santa Sé, comprometendo-a numa 

reorganização que, valorizando aquilo que ao longo da história se desenvolveu no 

interior da estrutura da comunicação da Sé Apostólica, proceda decididamente rumo 

a uma integração e gestão unitária (VATICAN, 2015, p.1). 

 

 Ademais, Viganò ressalta que “fundamental é o patrimônio de profissionalismo: em 

torno de 600 funcionários. Com muitos deles tivemos seminários, cursos, pesquisas com uma 

série de universidades: La LUISS, Guido Carli, la LUMSA e a Pontifícia Universidade” (DA 

SILVA, 2017, p.7). Todo esse alicerce de serviços, instituições, membros, planejamento de 

comunicação e análise do contexto social e tecnológico, não significa dizer que a Igreja Católica 

e o Papa estão errados ou ludibriando o seu público, mas sim que nada é feito de “caso não 

pensado”. Trata-se de enxergar além das telas e pensar o propósito. 

 Diante dessa trajetória da relação entre a Igreja Católica e a mídia, pode-se inferir que o 

desenvolvimento dos meios de comunicação atraiu a instituição religiosa a apoiá-los e aderi-

los, pois parece que essa tomada de decisão foi oriunda de certo receio de perder sua posição 

social. Isso pode ser certificado com as palavras de Bento XVI, quando afirmou que “a cultura 

das redes sociais e as mudanças nas formas e estilos da comunicação colocam sérios desafios 

àqueles que querem falar de verdades e valores” (VATICAN, 2013b, p.2). Essa colocação do 

Papa aparenta se referir não somente às pessoas comuns que utilizam as redes sociais, como 

também a própria Igreja, que sempre se colocou como a fonte da verdade e a defensora dos 

valores, e que, na contemporaneidade, encontrou dificuldades para transmitir suas mensagens. 

                                                           
32 É um documento usado pelo Papa para manifestar o seu ensino sobre determinado assunto, por iniciativa própria, 

com pleno conhecimento de causa. Disponível em: <http://cleofas.com.br/o-que-e-motu-proprio/>. Acesso em: 30 

jul. 2018. 
33 É um jornal diário político-religioso do Vaticano, publicado pela primeira vez a 1 de julho de 1861. Disponível 

em: <http://www.osservatoreromano.va/pt/pages/o-jornal>. Acesso em: 30 jul. 2018. 
34 Livraria e Editora vaticana. 

http://cleofas.com.br/o-que-e-motu-proprio/
http://www.osservatoreromano.va/pt/pages/o-jornal
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Logo, a instituição religiosa precisou adotar mais uma fonte de comunicação: as redes sociais. 

É esse contexto complicado com o qual a Igreja Católica se depara que será retratado na 

próxima seção.  

 

1.2 A crise cultural e religiosa 

Perante um cenário contemporâneo embalado pelo fortalecimento da racionalidade e da 

ciência – oriundas da modernidade –, esse novo pensamento coletivo contribuiu para o maior 

acesso à voz das crenças que antes eram caladas, fazendo com que as religiões mais tradicionais 

se deparassem com a dificuldade em persuadir seus fiéis. A Igreja Católica não encontra mais 

espaço para tentar ser o centro da vida das pessoas e a solucionadora de todos os problemas. 

Além disso, a concorrência entre crenças, principalmente com as igrejas pentecostais, vem 

aumentando, bem como a maior explicitação do agnosticismo e do ateísmo. Assim, a Igreja 

esbarrou no desafio de se aproximar da sua comunidade, precisando aderir a outras formas de 

comunicação e interação, tornando-se cada vez mais próxima dos meios de difusão, 

principalmente, os que estão presentes no ambiente digital. 

Segundo Klauck (2011, p.132), historicamente, a Igreja Católica conseguia influenciar 

“[...] de forma direta a sociedade ocidental com seus valores, tradições e referências culturais”. 

Em conformidade com esse pensamento está Carranza (2011, p.25), quando trata o contexto de 

instabilidade pelo qual a Igreja vem passando desde o século XIX, expondo que “o Cristianismo 

como matriz social da cultura ocidental entra em crise no momento que não mais modela os 

comportamentos e as consciências dos indivíduos, isto é, na hora em que outras referências, 

religiosas ou não, passam a ocupar seu lugar”. Esses outros parâmetros que vêm ganhando o 

espaço que, em outrora, pertencia ao Cristianismo, podem ser tanto outras crenças quanto a 

ciência e fatores relacionados à racionalidade. “Na recente história do Cristianismo em geral e 

do Catolicismo, em particular, diversas serão as iniciativas por parte das instituições para 

retomar seu papel de referência totalizante nos indivíduos e nos coletivos, outrora visibilizada 

em todas as instâncias sociais” (CARRANZA, 2011, p.25). As atitudes tomadas podem ser 

muitas, mas a que detém este estudo é o uso das redes sociais para aproximação dos fiéis e de 

potenciais seguidores religiosos.  

Conforme pontua Carranza (2011, p.25), “nesse ínterim, autoridade legal e legítima das 

instituições religiosas entrará em crise, e com ela seus agentes”. Dentre os atores que entram 

em declínio juntamente à instituição, pode-se citar, no Catolicismo, o Papa, cuja imagem está 

diretamente vinculada à Igreja; logo, se esta entra em crise, aquele seguirá o mesmo caminho. 
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Dessa forma, buscam-se alternativas de retomada de posição social, dentre elas o uso dos meios 

de comunicação no ambiente digital. Assim, por se tratar de uma figura humana, utilizar o líder 

máximo da religião nas redes sociais parece mais tangível e aproximativo da comunidade do 

que se fosse criado um perfil para a instituição. Quanto a essa nova postura da Igreja, Carranza 

(2011, p.26) diz que: 

Nas coordenadas de tempo e espaço social da modernidade é que se insere a presente 

discussão sobre o grande esforço de recristianização e reinstitucionalização 

desencadeado pela Igreja católica nos tempos de instantaneidade digital, que aproxima 

e distancia realidades e imaginários na comunicação midiática; época de profusão de 

construção de sentidos existenciais, dentro ou fora de parâmetros religiosos; era em 

que os ritmos de vida pautam-se pela exacerbação do consumo de bens, simbólicos e 

materiais, [...] tempos complexos em que a religião é mais um item, e não o item, da 

vida social. 

 

Essa crise religiosa está atrelada à crise cultural que emerge na modernidade. Klauck 

(2011, p.133) ressalta que “durante os séculos de sua existência a Igreja nunca havia sido posta 

sob conflito tanto quanto como no século XIX”. Quanto à essa contenda que emergiu há dois 

séculos, Hervieu-Léger (2008, p.34) também se pronuncia, afirmando que a mudança de 

paradigma “[...] não é o fato de os homens ora se aterem ora abandonarem a religião, mas é o 

fato de que a pretensão que a religião tem de reger a sociedade inteira e governar toda a vida de 

cada indivíduo foi se tornando ilegítimo, mesmo aos olhos dos crentes mais convictos e mais 

fiéis”. Nota-se uma mudança na percepção coletiva, algo que vem sendo remodelado no âmbito 

da cultura. Uma instituição religiosa tradicional que antes pretendia ocupar todas as esferas da 

vida dos homens, se vê refutada, na era moderna. A Igreja não conseguiu coibir esse novo 

posicionamento dos homens, pelo contrário, o assistiu crescer e se expandir até a 

contemporaneidade.  Como diz Hervieu-Léger (2008), o que antes era imposto, na modernidade 

passa a ser uma “opção pessoal”, ou seja, nem a Igreja nem a política podem obrigar as pessoas 

a participarem de determinada crença. Klauck (2001, p.136) também se posiciona quanto a essa 

questão, quando diz que: 

A instituição, que há séculos havia construído sua soberania estabelecendo uma 

“parceria” com a vida política, unindo as funções laicas e religiosas em suas mãos, se 

vê obrigada a rever seus posicionamentos, doutrinas, e, principalmente, a propor 

reações que possibilitassem a manutenção do seu espaço dentro da sociedade. 

 

Essa realidade vem se tornando mais preponderante na contemporaneidade e a tarefa de 

(re)captação e/ou conservação de fiéis se mostra cada vez mais complexa. Isso pode ser 

ratificado quando Klauck (2011, p.133) fala que “os enfrentamentos provocados pela 

modernidade contribuíram para que ela propusesse uma reação e a busca de um novo 

reordenamento da cristandade católica”. Essa reestruturação vem, desde então, sendo realizada 
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pelos meios de comunicação. Assim, perante a crise cultural na era moderna, Hervieu-Léger 

(2008, p.37) elucida que: 

A “secularização” das sociedades modernas não se resume, portanto, apenas ao 

processo de evicção social e cultural da religião com o qual ela é confundida, muitas 

vezes. Ela combina, de maneira complexa, a perda da influência dos grandes sistemas 

religiosos sobre uma sociedade que reivindica sua plena capacidade de orientar ela 

mesma seu destino, e a recomposição, sob uma forma nova, das representações 

religiosas que permitiram a esta sociedade pensar a si mesma como autônoma. 

 

 

No entanto, Hervieu-Léger (2008) enxerga um paradoxo na modernidade, uma vez que 

a mesma foi construída historicamente sobre as ruínas da religião; porém, a maneira com a qual 

encontrou para pensar a história permaneceu inserida na visão religiosa – da qual se distanciou 

em busca de autonomia. Ademais, a exaltação da história e do progresso se esvaiu durante o 

século XX, o qual estava abalado pelas guerras, calamidades econômicas e pelos regimes 

totalitários. Por fim, a modernidade se reapropriou de um sonho de um mundo de abundância e 

paz, que outrora era oferecido pela utopia religiosa, ao mesmo tempo que os conhecimentos e 

as técnicas se desenvolvem aceleradamente. Dessa maneira, “abriu-se as portas” para novas 

formas de religiosidade, novas representações do “sagrado”. Se por um lado a modernidade 

tinha a gana da sociedade conquistar sua independência dos sistemas religiosos, por outro ela 

contribuiu para a emersão de novas crenças. 

Além da maior explicitação de outras religiões na contemporaneidade, a modernidade 

contribuiu para a deturpação do que é considerado crenças e práticas. Como diz Hervieu-Léger 

(2008, p.42), “a descrição desta modernidade religiosa se organiza a partir de uma característica 

maior, que é a tendência geral à individualização e à subjetividade das crenças religiosas. [...] 

Existem em todas as religiões os ‘crentes não praticantes’”. Esse, portanto, é mais um obstáculo 

deparado pela Igreja Católica, principalmente na era contemporânea, em que as pessoas se 

sentem livres não somente para optar por ter ou não uma religião, como também qual crença 

seguir e como exercê-la (praticando ou não). Todas essas mudanças também possuem ligação 

com a sociedade de consumo, iniciada no século XX e fortalecida ao longo do XXI. As 

alterações culturais ultrapassam os aspectos religiosos, a busca por emancipação social, 

chegando ao estilo de vida, no que tange o consumo de bens materiais e simbólicos. Carranza 

(2011, p.31) retrata essa conjuntura quando diz que: 

A sociedade de consumo e os estilos de vida construíram-se com a experiência, que 

articula e organiza a estrutura social em função da satisfação das necessidades 

materiais e simbólicas da vida cotidiana. É exatamente nesse ponto que a sociedade 

de consumo erige-se como concorrente moral da religião, por extensão das igrejas. 

Ao ser capaz de dotar de sentido as ações da vida cotidiana dos indivíduos, de modelar 

comportamentos, de oferecer escolhas sobre seus estilos de vida e sugerir-lhes padrões 
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éticos, essa sociedade terá seu quinhão no terreno da configuração da subjetividade 

moderna, de sorte que substitui o papel da religião.  

 

 A Igreja Católica, no decorrer do tempo, vem esbarrando com diversas barreiras que 

contribuem para o enfraquecimento cada vez maior da religião. Conforme o professor Fernando 

Ilharco pontuou, nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social de 2016, o grande desafio da 

Igreja é captar a atenção em um ambiente de estimulação constante (AGÊNCIA ECCLESIA, 

2016). De fato, a contemporaneidade é pano de fundo de incessantes estimulações; 

efemeridade; infixidez de hábitos, gostos, comportamentos e opiniões. De acordo com Carranza 

(2011), as práticas religiosas sofreram tanto com o impacto do mundo urbano, moldado pelas 

vertiginosas ofertas de consumo, quanto com a industrialização, sustentada por suas 

comunicações sociais e culturais. Essas questões refletem nas preocupações da Igreja, acerca 

da adesão institucional, da socialização primária das referências católicas e da redução de 

vocações para renovar os quadros eclesiásticos.  

 No entanto, segundo Carranza (2011), nem todas as esferas da Igreja Católica 

enxergavam as mudanças culturais como ameaças. Principalmente após o Concílio Vaticano II, 

essas alterações trazidas pela sociedade de consumo foram encaradas como oportunidade de 

mudança de linguagem e atualização teológica. Para retomar a hegemonia sociocultural, a Igreja 

Católica precisou iniciar um processo de remodelagem da sua comunicação, especialmente na 

efervescência da contemporaneidade. A nova imagem da instituição parece ter começado a 

“fincar suas raízes” quando as figuras papais passaram a construir uma sensação de 

proximidade dos fiéis, a partir do uso dos meios de comunicação. 

 O próprio Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais elaborou um documento 

sobre Igreja e Internet, em 28 de fevereiro de 2002. Embora se trate de um texto do início do 

século XXI – época em que as redes sociais que se utiliza hoje ainda não existiam –, já havia 

um interesse da instituição católica em abordar a importância do uso das tecnologias digitais, 

assim como mencionar sua posição perante esse assunto. O argumento inicial apresentado nessa 

publicação é que: 

O interesse da Igreja pela Internet constitui uma particular expressão do seu antigo 

interesse pelos meios de comunicação social. Considerando os meios de comunicação 

como o resultado do processo histórico-científico, mediante o qual a humanidade foi 

« progredindo cada vez mais na descoberta dos recursos e dos valores contidos em 

tudo aquilo que foi criado », a Igreja tem declarado com frequência a sua convicção 

de que eles são, em conformidade com as palavras do Concílio Vaticano II, « 

maravilhosas invenções técnicas » que já contribuem em grande medida para ir ao 

encontro das necessidades humanas e podem fazê-lo ainda mais (VATICAN, 2002, 

p.1). 
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 Essas palavras elucidam a busca da Igreja por adequação à conjuntura tecnológica e ao 

desenvolvimento dos meios de comunicação. Relacionado a isso, há também uma investigação 

da instituição acerca das mudanças sociais e culturais, as quais foram sendo acompanhadas pela 

Igreja, caso contrário suas mensagens não seriam mais ouvidas. Não é somente a forma de 

comunicar que altera, no decorrer dos anos, mas também a cultura, que abrange diversos 

âmbitos da vida em sociedade. Assim, o Pontifício Conselho afirma que a Internet: 

[...] está a contribuir para promover transformações revolucionárias no comércio, na 

educação, na política, no jornalismo e nas relações transnacionais e interculturais — 

mudanças estas que se manifestam não só no modo de os indivíduos se comunicarem 

entre si, mas na forma de as pessoas compreenderem a sua própria vida (VATICAN, 

2002, p.2). 

  

 Uma dessas modificações culturais é a convergência das mídias. Segundo Jenkins 

(2009, p.32-33), o “paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão 

interagir de formas cada vez mais complexas”. Ou seja, as novas mídias não derrubam as 

antigas, ao contrário, juntam-se a elas. Contudo, o autor não se limita às potencialidades dos 

dispositivos e das mídias, ele diz que “convergência é uma palavra que consegue definir 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais” (JENKINS, 2009, p.29). 

Além disso, evidencia que “a convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais 

sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores 

individuais e em suas interações sociais com outros” (JENKINS, 2009, p.30).  

Diante desse cenário, percebe-se que a postura da Igreja Católica quanto à comunicação 

está pautada nessa nova lógica. Ratifica-se isso com as palavras de Dario Viganò, em entrevista 

coletiva, na abertura do Mutirão Brasileiro da Comunicação (Muticom), em 16 de agosto de 

2017, o qual afirmou que “o Vaticano está reestruturando seus meios de informação – jornal, 

rádio, televisão, cinema – em uma estratégia de convergência digital, porque nenhum desses 

meios sobrevive como um instrumento isolado” (MAYRINK, 2017, s./p.). Viganò acrescenta 

ainda que “devemos diminuir o abismo existente entre a cultura digital e os meios tradicionais 

de comunicação” (MAYRINK, 2017, s./p.). De fato, na contemporaneidade, a relação da Igreja 

Católica com os meios de comunicação está implicando o destaque da convergência das mídias. 

A sociedade é reinventada, ao longo do tempo, pelas inúmeras alterações culturais, 

tecnológicas, mercadológicas, políticas e econômicas, que refletem na comunicação e na 

interação entre os sujeitos. Os diferentes contextos pelos quais a Igreja Católica vem passando 

requerem novos posicionamentos, a fim de não perder sua credibilidade. Assistindo a crise da 

religiosidade, na era moderna, devido ao entusiasmo com a ciência e com a racionalidade, a 

instituição religiosa precisou se adequar, mesmo que aos poucos, pois a sua autoridade estava 
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se esvaindo. Apoiar os meios de comunicação e assumir o papel das tecnologias digitais na 

profusão de mensagens, na contemporaneidade, foi fundamental para sua atual interação com 

os fiéis e com a sociedade como um todo. Foi preciso mediar para aproximar e reaproximar.  

 

1.3 A concorrência entre as religiões 

 Além da crise cultural e religiosa iniciada na modernidade, a concorrência religiosa é 

mais um motivo de adaptação da Igreja Católica às tecnologias digitais. Para conseguir propagar 

sua fé em âmbito global, se aproximar dos seus fiéis presentes no ambiente online, dos católicos 

afastados e, até mesmo, dos não-católicos, a Igreja articula estratégias diferentes, no decorrer 

da história. Assim, esta subseção traz dados estatísticos sobre a comunidade católica e 

documentos do Vaticano, para delinear a trajetória da mudança de posicionamento da Igreja 

Católica perante as outras religiões. 

Com o intuito de tratar a relação da Igreja Católica com as demais religiões, no passar 

do tempo, é pertinente destacar dados atuais quanto à sua adesão pela população mundial. O 

Vatican News (2018e), publicou o Anuário Pontifício35 2018 que mostra que, embora, no 

mundo, o número de pessoas batizadas no Catolicismo tenha passado de 1,285 bilhões em 2015 

para 1,299 bilhões em 2016, totalizando um crescimento de 1,1%, esse resultado é inferior ao 

aumento médio anual entre 2010 e 2015, que correspondeu a 1,5%. Além disso, a presença 

relativa de católicos batizados diminuiu no período 2015-2016, visto que no primeiro ano, 

contabilizava-se 17,73% de católicos por 100 habitantes, e no segundo, 17,67%. Ainda que as 

variações não sejam tão grandes, é possível perceber que a Igreja Católica não pode se 

acomodar e “parar no tempo”. Ela precisa buscar novos diálogos tanto com as demais crenças 

quanto com os próprios fiéis e potenciais. Esse posicionamento vem sendo alicerçado no 

decorrer dos anos, com atitudes mais concretas a partir de 1965.  

Em 28 de outubro de 1965, o Concílio Vaticano II publicou a Declaração Nostra Aetate, 

redigida pelo Papa Paulo VI, a qual fala sobre a Igreja e as religiões não-cristãs. Nesse 

documento, é apresentada a propagação do diálogo e da paz entre o Catolicismo e as demais 

crenças. Nele, o então Papa inicia afirmando a igualdade entre os homens, partindo do princípio 

que todos possuem a mesma origem e o mesmo fim, bem como, independente da religião que 

seguem, todos buscam, em suas respectivas crenças, respostas para os enigmas da vida. Além 

disso, Paulo VI fala, especificamente, de quatro religiões: Hinduísmo, Budismo, Islamismo e 

                                                           
35 É a “publicação que contém as estatísticas referentes à vida da Igreja no mundo”. Disponível em: 

<http://sacramentinos.com/publicado-o-anuario-pontificio-2018.html>. Acesso em: 6 ago. 2018. 

http://sacramentinos.com/publicado-o-anuario-pontificio-2018.html
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Judaísmo. Ele define as duas primeiras crenças como envolvidas com o progresso da cultura, 

reconhece nela e nas demais, doutrinas, normas de vida e ritos sagrados. Com a mesma 

cordialidade, quando se refere ao islamismo, o Papa diz que embora no passado tenha ocorrido 

muitas discórdias entre os cristãos e os mulçumanos, o então Concílio incentiva que essa época 

seja esquecida, que haja compreensão mútua e que todos juntos promovam a justiça social, a 

moral, a paz e a liberdade para os homens. Quando fala do judaísmo, o Papa relembra o 

patrimônio espiritual comum entre os judeus e os cristãos, afirmando que o Concílio fomenta a 

reciprocidade de conhecimento e estima, tanto pelos estudos bíblicos e teológicos, quanto pelos 

diálogos fraternos. Além disso, ressalta que a condenação de Cristo pelos judeus, no passado, 

não pode ser motivo para desavenças e antissemitismo, no presente (VATICAN, 1965, p.1-2).

 Essa declaração mostra que a Igreja enxergou a necessidade de conciliação com as 

demais religiões, propondo um convívio harmônico e de respeito, reconhecendo os preceitos e 

as doutrinas diferentes dos seus. Trazendo esse posicionamento da Igreja Católica para esta 

pesquisa, é possível sugerir que, ao se deparar com as crises culturais e religiosas, bem como 

com o fomento da explicitação de outras crenças, ela precisou construir uma nova imagem para 

si. Através do diálogo inter-religioso, a Igreja buscou estratégias para ser vista como uma 

instituição, de certo modo, mais flexível e defensora da igualdade entre os homens, 

independentemente da religião que seguem. Talvez, se permanecesse em conflito com outras 

crenças, perderia ainda mais fiéis. 

 Em 15 de agosto de 1967, mais uma vez, o Papa Paulo VI se manifestou para tratar da 

união entre os povos. Ele publicou a Regimini Ecclesiae Universae – Constituição Apostólica 

à Cúria Romana –, a qual abordava, no tópico referente aos Secretariados, o capítulo II voltado 

para os não-cristãos e o capítulo III para os não-crentes. O dever do Secretariado para os não-

cristãos seria buscar métodos e formas de promover o diálogo adequado com os não-cristãos, 

procurando torná-los conhecidos e justamente estimados pelos cristãos, assim como reconhecer 

e apreciar de igual modo a doutrina e a vida cristãs. A atribuição do Secretariado para os não-

crentes seria estudar o ateísmo, conhecer seus diferentes aspectos profundamente, a fim de 

estabelecer um diálogo, bem como ter essa prática de ambos os lados (VATICAN, 1967, p.23-

24). Embora haja, nesse momento, estratégias aproximativas dos não-cristãos e dos não-crentes, 

nota-se que existe, mesmo que na tentativa de ser velado, a pretensão de ensinar a fé católica 

para quem não a segue, ou seja, tentar evangeliza-los. Então, a convivência amistosa entre o 

Catolicismo, as outras crenças e os ateus não tinha como principal finalidade a promoção da 
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paz, mas sim a ampliação da comunidade católica, persuadindo os demais de seus 

ensinamentos. 

 Contudo, o diálogo inter-religioso fomentado pela Igreja Católica vem sendo 

desenvolvido de outras formas, no decorrer dos anos com os Papas seguintes. Após o 

pontificado de Paulo VI, em 1978, João Paulo I assumiu a liderança mundial do Catolicismo, 

no entanto, ocupou essa posição por um período muito breve. Com 33 dias de papado, João 

Paulo I faleceu (CANÇÃO NOVA, 2008). Por essa razão, o conclave36 ocorreu e João Paulo II 

foi eleito o novo Papa. Portanto, ele continuou anunciando a harmonia entre as religiões.  

De acordo com Da Silva (2006), em 27 de outubro de 1986, João Paulo II lançou a 

Jornada Mundial de Oração pela Paz – um encontro inédito –, devido a esse ano ter sido 

declarado pelas Nações Unidas como Ano Internacional da Paz. Nesse encontro, reuniram-se 

na cidade de Assis, localizada na Itália, representantes de diversas religiões. O Papa afirmou, 

desde o princípio, que o encontro teria fins exclusivamente religiosos e esclareceu que as 

religiões não rezariam juntas, mas estariam juntas para rezar, presenciando o momento de 

oração de cada um, a fim de manifestar respeito uns com os outros. Da Silva (2006, p.275) 

ressaltar que “houve uma preocupação muito grande em evitar qualquer tipo de sincretismo, a 

ponto de ter sido escolhido [...] um pódio separado onde, ao fazer a sua oração própria, o 

representante de cada religião se destacava do grupo, simbolizando deste modo a especificidade 

da sua tradição”. Neste momento, parece que, de fato, há uma busca pelo respeito entre as 

religiões, sem o intuito de convencimento do Catolicismo às demais. Mas, isso não significa 

que esse acontecimento esteja isento da busca pela construção de uma imagem mais 

conciliadora e flexível para a Igreja Católica. 

Ademais, o advento do pentecostalismo no século XX, nos Estados Unidos (CAMPOS, 

2005) e sua expansão para outras nações também é um marco significativo para a perda dos 

fiéis católicos. Dentre as características do pentecostalismo clássico estão “a aversão ao 

ecumenismo, presença de líderes fortes e carismáticos, o uso dos meios de comunicação de 

massa, a participação na política partidária e a pregação fortemente marcada pela Teologia da 

                                                           
36 É o momento que se escolhe “o sucessor de um Papa que morreu ou que renunciou e deve realizar-se entre 15 a 

20 dias após um dos dois acontecimentos. Os cardeais eleitores e elegíveis ficam reunidos, à porta fechada, isolados 

durante todo o período de eleição, sem contato com o exterior, para evitar influências exteriores à sua decisão”. 

Disponível em: <https://www.publico.pt/2013/03/12/mundo/noticia/conclave-o-que-e-como-comeca-e-termina-

1587398>. Acesso em: 01 ago. 2018. 

https://www.publico.pt/2013/03/12/mundo/noticia/conclave-o-que-e-como-comeca-e-termina-1587398
https://www.publico.pt/2013/03/12/mundo/noticia/conclave-o-que-e-como-comeca-e-termina-1587398
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Prosperidade37, Confissão Positiva38 e Guerra Espiritual39” (SOARES; CÂNDIDO, 2015, 

p.147). Vale ressaltar que o carisma dos líderes pentecostais, a utilização dos meios de 

comunicação de massa e a Teologia da Prosperidade parecem ser os atributos com maiores 

impactos na concorrência com o Catolicismo. Isso porque essa vertente do protestantismo 

oferece benefícios aos seus fiéis e assume uma postura amigável aos meios de comunicação, 

desde o seu início, diferente do que a Igreja Católica propõe. Essas vantagens oferecidas 

parecem ser os pontos principais do marketing pentecostal, pois, como Kater Filho (1999) 

afirma, as religiões que capturam fiéis da Igreja Católica, oferece o mesmo “produto” que ela: 

paz e salvação em Jesus Cristo, sua verdade e seu Evangelho. Porém, isso é apresentado de uma 

forma diferente, ou seja, “[...] ‘embalado’ numa linguagem mais adequada às necessidades 

humanas emergentes da realidade socioeconômicas dos dias de hoje” (KATER FILHO, 1999, 

p.14).  

Essas estratégias pentecostais são capazes de aproximar e prometer maravilhas aos 

seguidores. A proposta deles parece mais atrativa do que a do Catolicismo. De acordo com 

Kater Filho (1999), esses artifícios criam a sensação de satisfação absoluta, atendendo, pelo 

menos momentaneamente, à carência espiritual dos fiéis. Apesar de, muitas vezes, ser “[...] 

passageira e ilusória, essa satisfação faz com que o fiel viva autenticamente a sua religião, 

praticando-a com fé e alegria, passando a ser também um defensor e principalmente um 

divulgador de sua prática, conseguindo, em consequência disso, novos adeptos” (KATER 

FILHO, 1999, p.14). É assim que eles conseguem ganhar os católicos e os sem religião. 

Conforme diz Andrade (2009), “[...] com o aumento significativo do proselitismo protestante e 

a estruturação social em torno destas instituições lançando à comunidade eclesial a recuperação 

dos fiéis perdidos, a Igreja se propõe a um diálogo entre os ‘pastores’ e o ‘rebanho’”. Esses 

também são fatores que contribuem para uma nova postura da Igreja Católica quanto à 

comunicação digital mais aproximativa e ao diálogo inter-religioso. 

Sabe-se que a atuação do protestantismo é de longa data, mas a conjuntura 

contemporânea é envolvida por diversas questões que podem atrapalhar o aumento do número 

                                                           
37 “A teologia da prosperidade busca a interpretação de uma série de textos bíblicos para fazer com que os fiéis 

entendam que Deus tem saúde e bênçãos materiais para entregar ao seu povo”. Disponível em: < 

https://noticias.gospelprime.com.br/o-que-e-teologia-da-prosperidade-e-quais-seus-representantes-no-brasil/>. 

Acesso em: 1 nov. 2018. 
38 Os defensores da Confissão Positiva ensinam que as palavras têm poder espiritual. Aquilo que se diz afeta o que 

acontece e determina a ação de Deus na vida das pessoas. Disponível em: <https://www.respostas.com.br/o-que-

e-confissao-positiva/>. Acesso em: 1 nov. 2018. 
39 Luta contra o Santanás. Disponível em: <https://www.estudosgospel.com.br/estudo-biblico-polemico-

dificil/guerra-espiritual.html>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

https://noticias.gospelprime.com.br/o-que-e-teologia-da-prosperidade-e-quais-seus-representantes-no-brasil/
https://www.respostas.com.br/o-que-e-confissao-positiva/
https://www.respostas.com.br/o-que-e-confissao-positiva/
https://www.estudosgospel.com.br/estudo-biblico-polemico-dificil/guerra-espiritual.html
https://www.estudosgospel.com.br/estudo-biblico-polemico-dificil/guerra-espiritual.html
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de católicos pelo mundo. Para Santos (1998, p.12), “os problemas advindos da Reforma 

Protestante do século XVI, iniciada por Martinho Lutero, nem sequer chamam a atenção da 

Igreja se comparados aos problemas que a mesma enfrenta hoje”. Atualmente, a Igreja Católica 

se depara com a crise cultural; a exaltação da ciência e da razão; a explicitação do ateísmo, do 

agnosticismo e de crenças antes retraídas; a expansão do protestantismo, em especial, o 

pentecostalismo; o desenvolvimento dos meios de comunicação; e as subjetividades voláteis. 

Sobre essa questão, Miranda (1996, p.12) diz que: 

De fato, num passado não muito remoto a hegemonia do Catolicismo, freqüentemente 

apoiada nos governantes, anulava a incidência social das outras religiões minoritárias, 

mantendo os católicos, de certo modo, imunes à sua influência. Hoje, contudo, a 

moderna sociedade pluralista é tolerante com relação às crenças religiosas e o Estado 

dispensa a legitimação religiosa para garantir sua aceitação e estabilidade. O 

Catolicismo se vê então rodeado de “concorrentes”, numa incômoda situação já 

caracterizada como a de um “mercado de bens religiosos”. 

  

 Nesse momento, é possível enxergar algumas estratégias de marketing da Igreja 

Católica. Segundo Kater Filho (1999, p.12, grifo do autor), “o marketing é a atividade humana 

que se preocupa em estudar, descobrir, compreender e, possivelmente, atender às necessidades 

e expectativas do homem, não obrigatória ou exclusivamente no âmbito material, mas [...] 

podemos, também, incluir o espiritual”. Com efeito, é isso que a Igreja Católica passou a fazer, 

principalmente, após a crise cultural e religiosa. Ao se deparar com religiões que fazem uso do 

marketing, ela precisou recorrer mais veementemente a esse recurso. Isso pode ser ratificado a 

partir dos pensamentos de Kater Filho (1999, p.13, grifo do autor), quando diz que “diversas 

novas ‘religiões’, cristãs ou não, [...] têm se valido constantemente, [...] de técnicas e estratégias 

de marketing para envolver fiéis, desgarrados e insatisfeitos, oriundos de outras religiões, 

principalmente a católica, procurando agregá-los ao seu rebanho”.  

 Entretanto, como dito anteriormente, o marketing foi intensificado pela Igreja Católica 

diante das crises enfrentadas, mas ele já era utilizado desde os tempos remotos. Kater Filho 

(1999) pontua que as ações de evangelização da Igreja Católica, no decorrer do tempo, serviram 

de modelo para estratégias e práticas de marketing empresarial. Para Kater Filho (1999, p.44), 

a cruz “[...] é considerada por peritos em comunicação visual do mundo todo como uma das 

mais perfeitas, simples e reconhecidas logomarcas [...]”. Isso porque “ao vê-la, os cristãos, em 

qualquer parte do mundo, sem necessidade alguma de explicação, imediatamente identificam, 

recordam e cultuam a pessoa de seu fundador, Jesus Cristo [...]”. Outro símbolo forte do 

Catolicismo é o sino utilizado nas igrejas, “[...] considerado por muitos como um dos primeiros 

veículos de comunicação de massa, pois servia para comunicar aos moradores distantes os fatos 

ocorridos na cidade” (KATER FILHO, 1999, p.44). Já as torres altas das igrejas são vistas como 
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os primeiros modelos de out-doors, pois tinham a intenção de facilitar a localização do templo 

de qualquer ponto da cidade. As confissões dos pecados ao padre são classificadas pelos 

especialistas como as primeiras pesquisas realizadas junto ao target.  

Essas são apenas algumas práticas católicas que são executadas pela Igreja muito antes 

dos meios de comunicação de massa. No entanto, não foram suficientes para enfrentar tantos 

desafios, no decorrer da história. A obra de Kater Filho data do final do século XX e, naquela 

época, ele destacou que a Igreja Católica não estava sabendo mais promover bem o seu 

“produto”. Possivelmente, essa falha contribuiu para uma nova atuação no século seguinte. 

Assim, o seu marketing precisou ser reforçado de diversas formas até chegar à comunicação 

digital, durante os anos 2000.  

 Desse modo, no século XXI, novas técnicas de propagação da fé católica e do diálogo 

inter-religioso foram iniciadas, adequando-se a emergência das redes sociais e a continuação 

da evolução das novas religiões e das que antes não tinham voz. No que diz respeito ao diálogo 

inter-religioso, o pontificado de Francisco parece estar relativamente ativo, seguindo os passos 

de João Paulo II. Em 2 de dezembro de 2014, ele se reuniu com líderes de diversas religiões – 

judeus, muçulmanos, ortodoxos, anglicanos, budistas e hindus – para assinarem uma declaração 

conjunta, na qual todos se comprometiam a lutar contra a escravidão moderna e o tráfico de 

seres humanos (G1, 2014b). Nota-se que desde o início do seu papado, Francisco colocou em 

pauta assuntos que reunissem outras crenças e que tratassem de questões políticas e/ou sociais. 

Essa estratégia também é vista em suas publicações no ambiente digital. Contudo, é preciso 

evidenciar que os líderes das religiões de matrizes africanas não foram convidados para esse 

encontro, uma omissão que parece contraditória, já que muitas etnias africanas foram 

escravizadas. Com isso, podemos perceber que há limitações significativas no que diz respeito 

à extensão e à profundidade desse diálogo inter-religioso.  

 Em 2016, o Papa abriu o ano expondo sua opinião acerca do diálogo com outras 

religiões, através de um vídeo40 publicado no canal do Vaticano no YouTube, em 6 de janeiro. 

Conforme noticiou o G1 (2016a, s./p.), nessa mensagem, Francisco inicia afirmando que “a 

maior parte dos habitantes do planeta se declara crente. Isso deveria provocar um diálogo entre 

as religiões. Não devemos deixar de orar por eles e colaborar com os que pensam diferente”. 

Após apresentar pessoas de outras crenças dizendo em quem acreditam pela fé, o Papa reflete 

que “muitos pensam diferente, sentem diferente, buscam Deus e encontram a Deus de maneira 

diferente. Nessa multidão, nesse leque de religiões, há uma só certeza: todos somos filhos de 

                                                           
40 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_hgc5CFAsiQ>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=_hgc5CFAsiQ
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Deus” (G1, 2016a, s./p.). Finalizando o vídeo, Francisco diz: “Confio em você para divulgar 

meu pedido deste mês. Que o diálogo sincero entre homens e mulheres de diversas religiões 

gere frutos de paz e de justiça. Confio em sua oração” (G1, 2016a, s./p.). Percebe-se a inovação 

na forma de comunicar um assunto tratado desde o século passado. O Papa utiliza uma 

plataforma digital para divulgar suas orientações, o que resultou em 414.25841 visualizações. 

Não se muda totalmente os temas das mensagens, mas o modo e o meio de comunicar se 

adequam à época. Essa nova maneira de disseminar o diálogo entre as religiões é estendido, 

posteriormente, para as redes sociais do Papa, em especial no Instagram. Apesar de publicações 

que abordam essa temática não estarem inclusas nos meses que são analisados neste estudo, 

elas podem ser verificadas em outros momentos na página @franciscus, como por exemplo, no 

post de 28 de dezembro de 201742, em que Francisco visita Mianmar e algumas fotos da 

postagem mostram o encontro do líder máximo do Catolicismo com os budistas.  

 No dia 12 de fevereiro de 2016, Francisco e Kirill – patriarca russo – se reuniram, depois 

de quase 1000 anos da Cisma43, para assinarem uma declaração de conciliação entre ambas as 

partes. Foi um momento histórico, visto que foi a primeira vez que um pontífice e o líder da 

Igreja Ortodoxa Russa se encontraram, desde o conflito de 1504 (GAZETA DO POVO, 2016). 

Segundo o site de notícias Gazeta do Povo (2016, s./p.), “no documento, os dois líderes 

religiosos se declararam prontos para tomar todas as medidas necessárias para superar as 

diferenças históricas, dizendo que não são competidores, mas irmãos”. Nessa mesma matéria, 

a Gazeta do Povo (2016, s./p.) conta que “Francisco e Kirill também pediram para que líderes 

políticos ajam sobre a maior preocupação de ambas as igrejas atualmente: a situação dos 

cristãos no Iraque e na Síria, onde os fiéis estão sendo mortos e expulsos de suas casas pelo 

grupo jihadista 44Estado Islâmico”. Papa Francisco, mais uma vez, apresenta uma postura 

progressista, trazendo um caráter mais flexível para a Igreja Católica. Com efeito, o marketing 

                                                           
41 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-6FfTxwTX34>. Acesso em: 2 ago. 2018. 
42 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BcC6hldjGIc/>. Acesso em: 2 ago. 2018. 
43 “Ficou conhecido como Cisma do Oriente um conflito de interesses que aconteceu no século XI entre a Igreja 

Católica do Ocidente e a do Oriente. Como uma das principais consequências, aconteceu o rompimento da Igreja 

e, a partir de então, cada um dos lados passou a defender as doutrinas que acreditava”. Esse conflito “dividiu a 

Igreja que era chefiada pelo Papa, em Roma, da que era chefiada pelo patriarca, em Constantinopla”. Disponível 

em: <https://www.estudopratico.com.br/cisma-do-oriente-como-aconteceu-e-o-que-foi/>. Acesso em: 2 ago. 

2018. 
44 O termo "jihadista" tem sido usado por acadêmicos ocidentais desde os anos 1990, e mais frequentemente desde 

os ataques de 11 de setembro de 2001, como uma maneira de distinguir entre os muçulmanos sunitas não violentos 

e os violentos. [...] Jihadistas entendem que a luta violenta é necessária para erradicar obstáculos para a restauração 

da lei de Deus na Terra e para defender a comunidade muçulmana, conhecida como umma, contra infiéis e 

apóstatas (pessoas que deixaram a religião)”. Disponível em: < 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141211_jihadismo_entenda_cc>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=-6FfTxwTX34
https://www.instagram.com/p/BcC6hldjGIc/
https://www.estudopratico.com.br/cisma-do-oriente-como-aconteceu-e-o-que-foi/
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141211_jihadismo_entenda_cc
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da Igreja Católica e a construção da imagem de instituição religiosa defensora do diálogo inter-

religioso vem sendo intensificados e popularizados com a atuação de Francisco. 

 Em 20 de setembro de 2016, Papa Francisco visitou a cidade de Assis – como já foi 

visto, é local onde ocorrem as Jornadas Mundiais de Oração pela Paz. O seu discurso abordou 

a intolerância religiosa, o terrorismo e a guerra independente do seu pretexto. Francisco 

acentuou a razão pela qual aquele encontro estava ocorrendo: “Temos sede de paz, temos o 

desejo de testemunhar a paz, temos sobretudo necessidade de rezar pela paz, porque a paz é 

dom de Deus e cabe a nós invocá-la, acolhê-la e construí-la cada dia com a sua ajuda” 

(VATICAN, 2016, p.3). Ele foi direto, quando disse que embora houvesse uma variedade de 

tradições religiosas entre todos que ali estavam, “[...] para nós, a diferença não é motivo de 

conflito, de polêmica ou de frio distanciamento. Hoje, não rezamos uns contra os outros, como 

às vezes, infelizmente, sucedeu na História. Ao contrário, sem sincretismos nem relativismos, 

rezamos uns ao lado dos outros, uns pelos outros” (VATICAN, 2016, p.4). Posto isso, o Papa 

coloca veementemente: 

Nós aqui, juntos e em paz, cremos e esperamos num mundo fraterno. Desejamos que 

homens e mulheres de religiões diferentes se reúnam e criem concórdia em todo o 

lado, especialmente onde há conflitos. O nosso futuro é viver juntos. Por isso, somos 

chamados a libertar-nos dos fardos pesados da desconfiança, dos fundamentalismos e 

do ódio (VATICANO, 2016, p.5). 

 

 No dia 14 de junho de 2017, o Instituto Elijah45 promoveu uma campanha que reuniu 

“alguns dos principais líderes religiosos do mundo, para falar sobre a união das religiões e a 

busca pela paz” (JM Notícia, 2017, s./p.). Foi veiculado um vídeo, nas redes sociais e na 

imprensa, o qual apresenta representantes do Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, Hinduísmo, 

Budismo e Sikhismo, esclarecendo a importância da amizade entre as crenças (JM Notícia, 

2016). Papa Francisco estava presente e assegurou que a importância de se relacionar com 

pessoas de outras religiões, pois sua vida religiosa se tornou mais rica com as explicações 

fornecidas pelos outros líderes (JM Notícia, 2016). É possível notar o empenho de Francisco 

em estar envolvido com as questões inter-religiosas, buscando conduzir a Igreja Católica, cada 

vez mais, para o caminho da unidade entre as crenças. Essa atitude consequentemente ou 

propositalmente fomentam uma imagem mais positiva para a Igreja Católica. O próprio uso do 

audiovisual em uma plataforma digital – YouTube – propõe uma postura mais contemporânea 

da comunicação e do teor da mensagem. Entretanto, pontuo, outra vez, que as religiões de 

matrizes africanas não são mencionadas. Integrá-las ao discurso de diálogo inter-religioso 

                                                           
45 Instituto inter-religioso, que tem como missão promover a unidade na diversidade, criando um mundo 

harmonioso. Disponível em: <http://elijah-interfaith.org/about-elijah>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

http://elijah-interfaith.org/about-elijah
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poderia contribuir ainda mais para uma ampliação mais concreta da harmonia entre as crenças, 

contribuindo para a redução de alguns dos preconceitos contra as religiões de matriz africana 

que são frequentes entre diversas ramificações do Cristianismo.  

 De acordo com o Vatican News (2018d, s./p.), no dia 16 de maio de 2018, “[...] 

momentos antes da Audiência Geral, o Papa Francisco teve encontros privados, com as 

delegações de religiões originárias da Índia e os budistas da Tailândia”. Essa reunião ocorreu 

em virtude da realização do Simpósio “Dharma e Logos. Diálogo e colaboração em uma época 

complexa”, o qual recebeu líderes do Budismo, Hinduísmo, Jainismo e Sikhismo (VATICAN 

NEWS, 2018d). Perante um cenário de constantes tensões e conflitos seguidos de violência, o 

Papa alertou que “diálogo e colaboração são palavras-chave nos dias de hoje” (VATICAN 

NEWS, 2018d, s./p.). Francisco expôs que é seu desejo “[...] que budistas e católicos 

intensifiquem a sua relação, progridam no conhecimento recíproco e na estima das respectivas 

tradições espirituais, e sejam no mundo testemunhas dos valores da justiça, da paz e da tutela 

da dignidade humana” (VATICAN, 2018b, p.1).  

É possível, portanto, verificar a atuação constante de Francisco na busca pelo respeito e 

pela harmonia entre as religiões, considerando também as problemáticas políticas e sociais que 

emergem dos conflitos religiosos. O fomento dessa conciliação no ambiente digital é um dos 

sinais de que a Igreja vem remodelando sua abordagem, adequando-se ao consumo de mídia 

vertiginoso da sociedade contemporânea. Essa adaptação pode ser considerada uma das 

estratégias de marketing da Igreja Católica. Ao verificar as crises religiosa e cultural, bem como 

a concorrência de outras crenças, que vem aumentando desde a modernidade, a Igreja 

intensificou as práticas de marketing que sempre utilizou, mas agora seguindo a lógica do 

mercado. Se antes, seu marketing foi espelho para as empresas, hoje ela se inspira nas 

estratégicas corporativas, que também são utilizadas pelas vertentes protestantes, em especial 

o pentecostalismo. 

 Perante um cenário de diversidade religiosa, de explicitação do agnosticismo e do 

ateísmo, a Igreja Católica enxergou como a melhor medida se aproximar “do diferente” a ela. 

Notou-se que o diálogo seria um caminho mais brando e que ressoaria uma imagem positiva 

para a instituição. Na contemporaneidade, essa postura da Igreja tem conseguido maior exibição 

para a população mundial com a ajuda das diversas mídias, principalmente, das plataformas 

digitais, cujo alcance é global e vertiginoso. Francisco chegou para acentuar as mensagens e a 

posição da Igreja, através do ambiente digital, adequando o tamanho do conteúdo veiculado, a 

maneira de comunicar – linguagem mais simples – e o meio de difusão das suas palavras. Com 
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isso, o que a Igreja já propunha como diálogo inter-religioso desde 1965, se torna mais evidente 

com o uso dos meios de comunicação contemporâneos. 

 

1.4 A cultura imagética da Igreja Católica 

 O uso de imagens para contar as histórias da bíblia e difundir os ensinamentos cristãos 

não é algo recente na história do Catolicismo. A Igreja Católica possui uma particularidade 

imagética tanto para propagar sua crença, quanto para ritualizar suas devoções através dos 

santos, seja por esculturas ou pinturas. Enquanto este último fim das imagens – reverência aos 

santos – permanece o mesmo na contemporaneidade, aquele primeiro – disseminação dos 

preceitos religiosos – vem se adequando, ao longo dos anos. 

 A partir do ano 400 a.C., com a origem da Bíblia e da Torá, e posteriormente do Corão, 

ocorre o que Machado (2001) chama de o primeiro iconoclasmo46. De acordo com o autor, o 

primeiro ciclo do iconoclasmo é marcado pelo interdito da imagem nas culturas judaico-cristã 

e islâmica, tal como na tradição filosófica grega. Por parte dessas religiões, a proibição das 

imagens ocorreu devido ao uso delas ser considerado idolatria. Essa condenação é explicitada 

nas passagens da Bíblia (livro do Cristianismo), da Torá (livro do Judaísmo) e do Corão (livro 

do Islamismo). O segundo ciclo ocorreu durante o Império Bizantino, entre os séculos VIII e 

IX, quando a produção, a disseminação e o culto das imagens foram impedidos, bem como os 

adeptos da iconofilia47 e da icolatria48 foram perseguidos e executados, e os quadros destruídos 

ou queimados em praça pública (MACHADO, 2001). 

Partindo para o século XII, de acordo com Wertheim (2001), inicialmente, a arte 

medieval não era “realista”, visto que as imagens góticas, praticamente, não transmitiam 

nenhuma impressão de solidez e profundidade. Nesse estilo artístico, as “figuras flutuavam 

contra nebulosos fundos dourados, partes diferentes de uma imagem eram pintadas em escalas 

diferentes, tudo era plano e aparentemente bidimensional” (WERTHEIM, 2001, p.59). Existia 

uma finalidade simbólica e não de paridade com o real: 

Na arte do início da Idade Média, por exemplo, Cristo era frequentemente pintado 

maior que os anjos, que, por sua vez, eram pintados maiores que do que os homens e 

as mulheres mortais. Essa disparidade de tamanho [...] tratava-se [...] de uma tentativa 

de significar a hierarquia espiritual cristã [...]. A questão é que a arte do início da Idade 

Média não pretendia ser representativa e sim simbólica. Talvez a indicação mais 

gráfica desse simbolismo artístico inicial sejam os fundos dourados característicos da 

arte bizantina. Feitos com lâminas de ouro verdadeiras, esses fundos significavam a 

                                                           
46 A fim de melhor compreender essas fases, é preciso saber o significado de iconoclasmo. Essa palavra deriva do 

grego a partir da junção entre eikon, que significa imagem, e klasmos, que é a ação de quebrar (MACHADO, 

2001). Dito de outro modo, é a repugnância, a proibição de imagens. 
47 Amor pelas imagens. 
48 “Adoração de imagens”. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/iconolatria/>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

https://www.dicio.com.br/iconolatria/
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presença de Deus, cujo valor era palpavelmente evocado pelo próprio material 

(WERTHEIM, 2001, p.64, grifo do autor).  

 

Giotto chegou para mudar essa tendência, com imagens que proporcionavam mais 

semelhança com a realidade. A Capela Arena, localizada em Pádua (Itália), possui em sua 

parede frontal uma “[...] pintura que anuncia uma reviravolta capital na cultura ocidental. [...] 

A cena da Anunciação foi pintada milhares de vezes, é uma das imagens centrais do cânone 

cristão, representando o momento supremo em que a encarnação do divino se inicia na Terra 

(WERTHEIM, 2001, p.57). Por volta de 1305, Giotto abandona o estilo chapado que o precedeu 

e radicaliza com uma versão de “Gabriel e Maria” de caráter bem mais verídico, promovendo 

ao público a sensação de estar tocando as pessoas representadas nas imagens. Sobre a natureza 

da obra desse artista, Wertheim (2001, p.57, grifo do autor) pontua que: 

O que a Anunciação da Arena tem de tão impressionante é que Giotto representou 

cada uma das figuras de tal modo que temos a impressão de estar olhando, através da 

parede, um espaço físico “real” sob o plano da pintura. É como se o arcanjo e a Virgem 

estivessem “realmente ali”, num pequeno mundo virtual próprio além da parede da 

capela. Nessa sensacional versão de Gabriel e Maria, uma revolução é anunciada. 

Vemos aqui as primeiras cintilações de uma nova maneira de pensar que iria culminar 

na concepção “científica” moderna de espaço físico. 

 

 O intuito de Giotto era simular um espaço físico real. Apesar de retratar temas religiosos, 

ele estava mais preocupado com a verossimilhança física, isto é, com a representação literal 

dos fenômenos físicos (WERTHEIM, 2001). De acordo com Wertheim (2001, p.59-60), nos 

afrescos desse pintor, “[...] os edifícios parecem recuar; todos os objetos são representados na 

mesma escala; e as figuras humanas parecem feitas de carne material sólida. [...] Com sutil arte 

ilusionista, eles atraem o espectador para um “mundo virtual” além do plano da pintura e 

sugerem que ele está ‘realmente’ ali”. Giotto foi o primeiro pintor a explorar minunciosamente 

o estilo artístico do qual emergiu a “perspectiva”. A nova prática de pintura, iniciada por Giotto, 

pode ter proporcionado aos fiéis da época uma sensação de proximidade física com os 

personagens bíblicos, o que deveria promover um maior fortalecimento da fé. Traçando um 

paralelo, embora sejam tempos e fenômenos artísticos distintos, essa impressão de maior 

veracidade das histórias da Bíblia já poderia ser um prenúncio do poder da fotografia que 

Sontag (2006, p.215) descreve – “a realidade sempre foi interpretada por meio das informações 

fornecidas pelas imagens [...]” [tradução nossa]49.  

 Conforme elucida Wertheim (2001), a partir do final do século XIII, os artistas 

ocidentais afastaram-se progressivamente dos estilos simbólicos anteriores e passaram a 

                                                           
49 Siempre se ha interpretado la realidad através de las relaciones que ofrecen las imágenes. 
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empregar esforços na representação de corpos físicos concretos. Após essa virada de tendência 

artística, no ciclo de Cristo da Capela Arena, todas as figuras passaram a ser pintadas na mesma 

escala. Essa nova forma de representação de imagens passou a afirmar a igualdade física dos 

corpos, indo na lógica inversa da hierarquia medieval das almas como métrica visual 

preponderante. A ideia de que o tamanho da figura reproduzida deveria ser diretamente 

proporcional à sua importância religiosa foi se esvaindo. Pelo menos na pintura, a hierarquia 

tomada de desigualdades, dentro do fundamento religioso, foi perdendo sua força. Sobre essa 

nova tendência artística que iniciara com Giotto, Wertheim (2001, p.80, grifo do autor) diz que: 

Alberti e os mestres do Renascimento que o seguiram acreditavam que, com a 

perspectiva linear, haviam encontrado uma maneira de simular precisamente o que o 

olho físico vê. Não por coincidência, seu novo estilo tomou seu nome da velha ciência 

medieval da visão e da óptica: perspectiva. [...] Com isso, a transição que começamos 

a ver com Giotto se completou. A visão física suplantara a “visão espiritual” como 

representação ideal: o olho do corpo material substituiu o “olho interior” da alma 

cristã como “órgão” básico da visão artística. Uma imagem era agora valorizada não 

mais por sua evocação de uma ordem espiritual invisível, mas pela proximidade com 

que o artista simulara o mundo físico. Com esse avanço na tecnologia visual, o 

simbolismo espiritual do período gótico foi eliminado e, durante os quinhentos anos 

seguintes, a estrutura da arte ocidental foi, de maneira esmagadora, o espaço do corpo. 

  

 Contudo, é relevante ressaltar que, segundo Machado (2001), o terceiro ciclo do 

iconoclasmo aconteceu durante o século XVI – Idade Moderna – com a Reforma Protestante50, 

a qual implicou a destruição dos ícones e a perseguição dos seus adeptos. Embora a história das 

imagens vinculadas à Igreja Católica esteja entremeada de adesão, admiração, repúdio e 

desaprovação, a cultura imagética do Catolicismo foi se solidificando com o passar dos séculos. 

Mesmo diante das dificuldades, as pinturas e as esculturas de cunho religioso permanecem até 

os dias atuais. Existem muitas Igrejas espalhadas pelo mundo que preservam sua arquitetura 

antiga, cuja característica central é, justamente, as pinturas e/ou esculturas dos personagens da 

Bíblia nas paredes e nos vitrais. Porém, as imagens dos santos estão presentes em todas as 

unidades da Igreja Católica e podem ser encontradas nas casas dos fiéis, pois faz parte do 

Catolicismo. Além da religiosidade, essa manutenção imagética pode ser explicada também 

pelos movimentos artísticos, os quais foram significativos para a própria reputação da Igreja, 

como é o caso do Barroco51. 

                                                           
50 “A Reforma Protestante foi uma das inúmeras reformas cristãs que aconteceram após a Idade Média, quando o 

povo começou a questionar o que era imposto pela Igreja Católica [...]”. Disponível em: 

<https://www.estudopratico.com.br/resumo-sobre-a-reforma-protestante/>. Acesso em: 29 ago. 2018. 
51 As características gerais do Barroco são: o emocional sobre o racional, cujo propósito é impressionar os sentidos 

do observador, assim a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção e não apenas pelo raciocínio; a 

busca de efeitos decorativos e visuais, através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas; o entrelaçamento entre 

a arquitetura e escultura; os violentos contrastes de luz e sombra; a pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos às 

https://www.estudopratico.com.br/resumo-sobre-a-reforma-protestante/
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 Depois do Renascimento, o gênero artístico que contribuiu consideravelmente para o 

caráter imagético da Igreja Católica foi o Barroco. Na Europa, ele surgiu entre os séculos 

XVII/XVIII e corresponde à Contrarreforma da Igreja Católica (LAGOA, 2016). Como ressalta 

Martins (2002), a imagem barroca foi, por um vasto período, a mediação na construção social 

do Catolicismo popular. Lagoa (2016) explica que esse estilo de arte emergiu quando a Igreja 

Católica assistiu à evasão dos seus fiéis dos templos religiosos, em virtude do rompimento entre 

católicos e protestantes. Em razão disso, o Catolicismo passou a afirmar “[...] seus valores 

através da construção de igrejas ricamente ornamentadas, riqueza proveniente da expansão 

colonizadora e missionária, incentivada por Portugal e pela Espanha” (LAGOA, 2016, s./p.). É 

possível dizer que um dos principais marcos do Barroco para a Igreja foi a construção da Praça 

de São Pedro – localizada no Vaticano em frente à Basílica de São Pedro –, local histórico que 

reúne católicos de diversas partes do mundo para ouvir as pregações do Papa. 

 A praça foi construída entre 1656 e 1667 por Gian Lorenzo Bernini, escultor barroco, 

durante o pontificado do Papa Alexandre VII, pois o então líder mundial do Catolicismo 

enxergou a necessidade de criar um acesso mais digno e funcional para a basílica. Sua 

construção é repleta de simbologias religiosas em forma de arquitetura, mais uma vez a 

exaltação da imagem pela Igreja Católica. Como pode ser observado na figura 1, a Praça de São 

Pedro é composta por duas partes: “um primeiro espaço trapezoidal, delimitado pelos dois 

braços retilíneos fechados e convergentes que ladeiam o adro da igreja, e um segundo espaço 

elíptico entre os dois hemiciclos da colunata quádrupla” (VATICAN STATE, 2007, s./p.). 

Bernini pensou nessa estrutura partindo do pressuposto de que a Igreja de São Pedro (a basílica) 

era como a matriz de todas as demais, logo deveria mostrar que estava de braços abertos para 

receber, maternalmente, os  católicos – a fim de confirma-los na crença –, os hereges  – para 

reuni-los na Igreja – e os infiéis – com o objetivo de iluminá-los na fé católica (VATICAN 

STATE, 2007, s./p.). Aqui pode-se verificar tanto os simbolismos do Catolicismo na tradição 

imagética, quanto na busca de retenção dos fiéis e de persuasão dos não-crentes. A tentativa de 

ampliação da comunidade católica está presente em toda a história da Igreja, o que muda é 

apenas a estratégia aplicada para alcançar o objetivo. 

 

 

 

                                                           
vezes a impressão de ver o céu, tal a aparência de profundidade conseguida. Disponível em: < 

http://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-barroca/barroco/>. Acesso em: 28 ago. 2018. 

 

https://www.todamateria.com.br/gian-lorenzo-bernini/
http://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-barroca/barroco/
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Figura 1 – Praça de São Pedro, no Vaticano. 

 

 Fonte: Acidigital, 201252. 

 

 A Praça de São Pedro tornou-se um local histórico e repleto de significados religiosos. 

Ela abarca tanto as principais cerimônias da Igreja Católica, presididas pelo Papa, quanto 

esculturas carregadas de sentidos cristãos. De fato, o Catolicismo tem sua base na cultura 

imagética e sua preservação é expressiva, apesar de todas as sanções que sofreu e das críticas 

que recebe até hoje. Assim, o quarto ciclo do iconoclasmo não é mais defendido no âmbito 

religioso, apenas no campo filosófico. Machado (2001, p.16) explica como vem se 

manifestando essa nova fase: 

Em termos bastante resumidos, os novos iconoclastas apregoam que as imagens, a 

partir de meados do século XX, começaram a se multiplicar em progressão 

geométrica: elas estão presentes em todos os lugares, invadem nossa vida cotidiana, 

inclusive a mais íntima, influenciam nossa práxis com sua pregnância ideológica, 

subtraem a civilização da escrita, erradicam o gosto pela leitura e anunciam um novo 

analfabetismo e a morte da palavra. 

 

 Essa visão iconoclástica ainda na contemporaneidade parece radical. Machado (2001) 

enxerga esse pensamento como apocalíptico, quando evidencia que essas declarações nunca 

foram argumentadas com dados objetivos que confirmassem essa tendência. “Se é verdade que 

hoje se produz muito mais imagens que antes, também é verdade que se imprimem muito mais 

textos escritos e se distribuem como nunca sons gravados através de rádio e disco, com forte 

ênfase na palavra oralizada [...]” (MACHADO, 2001, p.16-17). Ademais, Machado (2001, 

p.17) acredita que “o computador, em especial, incrementou de tal forma os hábitos de ler e 

                                                           
52 Disponível em: <http://www.acidigital.com/noticias/regiao-italiana-da-basilicata-doa-presepio-ao-vaticano-

70017/>. Acesso em: 25 ago. 2017. 

http://www.acidigital.com/noticias/regiao-italiana-da-basilicata-doa-presepio-ao-vaticano-70017/
http://www.acidigital.com/noticias/regiao-italiana-da-basilicata-doa-presepio-ao-vaticano-70017/
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escrever que se pode dizer, sem medo de errar, que a palavras escrita jamais esteve tão presente 

em nossas vidas como está agora”. 

 É válido pontuar que essa obra de Machado data do início dos anos 2000, época em que 

uso das redes sociais ainda não era tão preeminente nem os celulares eram capazes de executar 

tantas funções como na atualidade. Então, ainda que a escrita não tenha sido quase abandonada 

como defendem os iconoclastas, realmente, as redes sociais contribuem para o fomento de 

imagens, sejam fotográficas, ilustrativas ou audiovisuais. No entanto, existe uma linha tênue 

para tratar desse assunto, visto que o texto ainda faz parte dos aplicativos de mensagens e das 

redes sociais. O Twitter, por exemplo, limita a quantidade de caracteres que um tweet pode ter, 

mas, por outro lado, o uso de texto nessa rede social é mais utilizado do que imagens – a própria 

conta @Pontifex53 ratifica isso. Já o Instagram, tem como característica principal o 

compartilhamento de imagens, porém também possibilita o uso de textos como legendas das 

fotos e dos vídeos publicados no stories54 e na timeline.  

De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2016, 

“entre as pessoas com 10 anos ou mais de idade que acessaram a Internet, 94,2% o fizeram para 

trocar mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail” (AGÊNCIA 

IBGE NOTÍCIAS, 2018, s./p.). Ou seja, a oralidade e a escrita tem seu espaço, não são 

sucumbidas pelas imagens. Em contrapartida, o mesmo estudo aponta que “assistir a vídeos, 

programas, séries e filmes foi a motivação de 76,4% desse contingente, seguido por conversar 

por chamada de voz ou vídeo (73,3%) e enviar ou receber e-mail (69,3%)” (AGÊNCIA IBGE 

NOTÍCIAS, 2018, s./p.). Perante esses dados, é possível dizer que apesar do texto ser utilizado 

com certa significância, a imagem vem ganhando um espaço considerável, visto que o 

audiovisual possui a maior porcentagem. Além disso, como mostra a pesquisa Social Media 

Trends 2018, realizada pela Rock Content (2018), o uso do Instagram apresentou crescimento 

no último ano.  

A efervescência das imagens não significa que o texto é extinguido, elas andam juntas 

e dependendo do meio que é disseminada, uma pode sobressair mais do que a outra. Como diz 

Martins (2001, p.22, grifo do autor), “[...] a primeira forma de escrita que se conhece é a 

                                                           
53 Disponível em: <https://twitter.com/pontifex>. Acesso em: 29 ago. 2018. 
54 “[...] Através do Instagram Stories, os usuários podem compartilhar seus momentos com fotos e vídeos 

personalizados com emojis, desenhos coloridos feitos a mão e textos. [...] os posts ficam no ar por apenas 24 horas 

e, nesse período, são visualizadas e comentadas por seguidores do perfil”. Disponível em: 

<http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/08/como-usar-o-stories-do-instagram.html>. Acesso 

em: 19 mar. 2018. 

 

https://twitter.com/pontifex
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/08/instagram-copia-snapchat-e-lanca-stories-posts-apagam-em-24-horas.html
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/08/como-usar-o-stories-do-instagram.html
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iconográfica, e deriva diretamente de uma técnica de recorte de imagens”. Conforme já foi dito, 

a relação imagem e texto também pode ser ratificada pelos aplicativos de mensagens 

instantâneas e pelas redes sociais, os quais são capazes de promover escrita, fotografia, 

ilustração, áudio e vídeo. Sendo assim, Machado (2001, p.23) defende que: 

Se é verdade que a imagem está na origem de toda escritura (e, nesse sentido, a escrita 

verbal é tão-somente uma forma altamente especializada de iconografia), também é 

verdade que a imagem nunca deixou de ser uma certa modalidade de escritura, isto é, 

um discurso construído a partir de um processo de codificação de conceitos plásticos 

ou gráficos. 

 

Entretanto, é pertinente ressaltar que esse fomento de imagens, que se refere à fotografia 

e ao audiovisual, não é uma marca histórica da Igreja Católica, como foi a pintura e a escultura. 

O Catolicismo não possui uma tradição fotográfica, mas sim uma utilização desse recurso na 

comunicação, seja através dos meios massivos, seja no ambiente digital. O uso neste último é 

mais intenso, vide a presença do Papa Francisco no Instagram, que veicula quase que 

diariamente fotos e/ou vídeos sobre o líder religioso, a Igreja e/ou assuntos políticos e sociais. 

O fato da fotografia e do audiovisual não fazerem parte da tradição imagética da Igreja Católica 

não subtrai deles suas relevâncias para a instituição, pois é são formas contemporâneas de 

disseminar as mensagens do Catolicismo com maior frequência, impacto e amplitude. Logo, é 

válido discorrer sobre suas peculiaridades. 

Com a invenção da fotografia em 1839, a reprodução da imagem tomou outra dimensão 

e recebeu novas reflexões. Benjamin (1985), por exemplo, salienta que a câmera captura o que 

o olho não consegue enxergar, isto é, nota-se mais pela fotografia do que pelo olhar, pois através 

de uma foto captam-se mais detalhes. Já Martins (2002, p.223) acredita que há “[...] dimensões, 

significações e determinações ocultas na realidade fotografada. O verossímil não é 

necessariamente o verdadeiro e, certamente, não é o concreto, embora seja o real. Por seu lado, 

ao fotografar, o fotógrafo imagina”. São duas óticas diferentes, em espaços temporais distintos, 

para contemplar a fotografia, suas capacidades e seus desdobramentos, o que não significa que 

sejam excludentes. Desse modo, retomando a Benjamin (1985, p.94), ele diz ainda que:  

A natureza que fala à câmara não é a mesma que fala ao olhar; é outra, especialmente 

porque substitui a um espaço trabalhado conscientemente pelo homem, um espaço 

que ele percorre inconscientemente. [...] A fotografia nos mostra essa atitude, através 

dos seus recursos auxiliares: câmara lenta, ampliação. Só a fotografia revela esse 

inconsciente ótico [...]. 

 

 Quando Barthes (1984, p.21) diz que “tecnicamente, a Fotografia está no 

entrecruzamento de dois processos inteiramente distintos: um é de ordem química: trata-se da 

ação da luz sobre certas substâncias; outro é de ordem física: trata-se da formação da imagem 
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através de um dispositivo óptico”, é possível destacar o papel do fotógrafo na composição da 

imagem. Assim como Barthes levantou essa discussão no século passado, no início deste século, 

Martins também se posiciona a esse respeito. Para este autor, a fotografia, mesmo se 

documental, carrega consigo acepções provenientes de um enquadramento escolhido pelo 

profissional, “[...] há uma perspectiva do fotógrafo, um modo de ver que está referido a 

situações e significados que não são diretamente próprios daquilo que está sendo fotografado e 

daqueles que estão sendo fotografados, mas referido à própria e peculiar inserção do fotógrafo 

no mundo social. (MARTINS, 2002, p.223, grifo do autor). Embora essas explanações sejam 

acerca da fotografia, elas podem ser aplicadas também ao audiovisual. O profissional que 

fotografa e/ou filma faz o seu recorte com uma finalidade, a fim de despertar determinadas 

emoções. Essa é uma crítica atemporal, uma vez que é tratada na contemporaneidade a respeito 

da imprensa e, também, pode ser aplicada ao Instagram do Papa Francisco, em que as imagens 

estão sempre retratando seus atos importantes e realçam seus bons feitos como homem, líder e 

religioso. 

 Há também uma outra perspectiva observada por Barthes (1984): a do fotografado. Para 

Barthes (1984, p.22), “[...] a partir do momento que me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: 

ponho-me a “posar”, fabrico-me instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me 

antecipadamente em imagem”. Esse planejamento de exposição de quem é fotografado é algo 

curioso a se pensar aplicando ao Papa Francisco. Por ser uma figura pública e pelo fato de o 

Vaticano possuir um sistema de comunicação, Francisco pressupõe que sua imagem está sendo 

capturada (por fotografia e/ou filmagem), durante suas visitas e cerimônias. Ele sabe ainda que, 

posteriormente, essas imagens serão divulgadas nas redes sociais e/ou nos meios de 

comunicação de massa. Principalmente quando ele grava um vídeo, no qual está se 

direcionando para a câmera, o Papa, de alguma forma, planeja o que irá dizer, como falar e de 

que forma se portar. Isso não significa que ele é uma farsa, mas que assim como qualquer outra 

pessoa, se preocupa como será visto através daquele registro.  

 Em paridade com essa observação sobre o Instagram estão os pensamentos de Martins 

(2002, p.226) – mesmo tendo escrito em outro contexto –, quando infere que “a leitura popular 

da fotografia, a leitura que dela faz o homem comum e cotidiano, se propõe, sobretudo em seus 

usos, nas formas espontâneas de interpretá-la, nos comentários que suscita, nas recordações que 

viabiliza, na vivência que promove”.  As imagens de Francisco publicadas em sua página no 

Instagram, por exemplo, promovem comentários de diversas espécies, seja um “amém”, um 

elogio ou uma crítica, como demonstro no capítulo 3. Além do enquadramento escolhido pelo 
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fotógrafo e/ou pelo cinegrafista, a forma como a imagem será ponderada também depende, de 

forma significativa, dos valores, da memória e do sentimento de quem recebe. Segundo Martins 

(2002, p.225), “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”. O fato dos vídeos e das fotos do Papa – ou de qualquer outra pessoa pública na rede 

social – estarem disponíveis para o mundo inteiro, aumenta a variedade de interpretação que os 

seus seguidores podem ter diante do conteúdo postado. 

Refletindo sobre o que diz Barthes (1984, p.13), a respeito da fotografia repetir “[...] 

mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente”, é possível depreender 

tanto que os momentos são únicos e a fotografia é capaz de guardá-los, quanto que um ato 

registrado não pode ser apagado nem refeito. Seguindo essa lógica, o planejamento do registro, 

tanto pelo fotógrafo e/ou cinegrafista, quanto por quem está “posando” tem como finalidade a 

preocupação de que o que foi capturado por uma câmera não consegue ser suprimido nem 

substituído. Ainda mais sendo o representante máximo do Catolicismo, Francisco precisa ter 

cautela em tudo o que faz e diz. Se no século XX, Benjamin (1985, p.107) já dizia que a câmera 

estava se tornando cada vez menor, “[...] cada vez mais apta a fixar imagens efêmeras e secretas, 

cujo efeito de choque paralisa o mecanismo associativo do espectador”, atualmente com o uso 

dos dispositivos móveis, o aparato de registro está à mão de qualquer pessoa, em qual for o 

lugar. 

Em vista do que foi apresentado nesta seção, pode-se dizer que a ênfase nas imagens 

dada pela Igreja Católica não é algo novo, que surgiu com a conta do Papa Francisco no 

Instagram. Pelo contrário, esta é uma aptidão histórica. Com o passar dos anos, adequando-se 

aos estilos artísticos que surgiam, o Catolicismo ficou marcado, dentre outras características, 

pelo seu caráter imagético. Conquanto, os tipos de reprodução de imagens que surgiram no 

decorrer da história, não foram eliminados para dar lugar a outro. Pelo contrário, as Igrejas mais 

antigas, que seguiram os moldes artísticos de tempos remotos, são consideradas patrimônio 

histórico, não podendo ser reformuladas.  

De fato, a fotografia e a filmagem fizeram suas entradas e criaram “raízes”, são 

utilizadas em diversos meios de comunicação para tornar as notícias e as propagandas mais 

aproximativas. Portanto, a Igreja Católica seguiu o mesmo caminho e está, na 

contemporaneidade, presente em uma rede social que tem como principal fim o 

compartilhamento de imagens. Mais que isso, ela utiliza o perfil do Papa Francisco no 

Instagram para construir a sua imagem, personificando a interação com os seus fiéis e atraindo 
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pessoas de outra ou de nenhuma religião. Amplia-se a comunicação, expande-se o contato, a 

partir da figura papal e das imagens que publicam dela.  

 

1.5 Igreja e tecnologia 

Como foi explanado anteriormente, diversos fatores levaram a Igreja Católica a se 

adequar aos meios de comunicação que surgiram durante o tempo. Entretanto, existem 

peculiaridades quanto à adaptação da instituição com as tecnologias, que envolvem não 

somente o uso de nos meios, como também em novas formas de evangelização. Nesta subseção, 

portanto, são abordadas as questões tecnológicas que envolvem a remodelação da comunicação 

da Igreja. 

O percurso da relação Igreja-Mídia, no decorrer da história, demonstra que as 

conjunturas social e tecnológica foram as que mais se destacaram, mesmo que custosamente, 

quando o assunto era a comunicação do Catolicismo. As questões sociais já foram explicitadas 

ao discorrer as crises religiosas e culturais, bem como a concorrência entre as religiões. Por essa 

razão, é pertinente, neste momento, tratar do ambiente tecnológico, que vem sendo aprimorado 

cada vez mais. Está enganado quem considera que a Igreja Católica passou a aderir às 

tecnologias somente quando passou a utilizar o ambiente digital. Talvez, algumas pessoas 

pensem assim, pois quando se fala de aparatos tecnológicos, a ideia no senso comum é de que 

somente o que é digital pertence a esse desenvolvimento. No entanto, a comunicação de massa, 

por exemplo, também está inclusa nesse universo.  

O segundo momento da relação Igreja Católica e mídia, que segundo Puntel (2003) 

ocorreu entre 1878 a 1939, marcou o início do desenvolvimento da instituição religiosa com os 

meios de comunicação, incialmente com os de massa e posteriormente adicionando os digitais. 

Conforme diz Sousa (2013, p.32), há poucos anos, as cerimônias católicas só podiam ser 

assistidas no templo, “[...] na igreja, junto com a comunidade, ou, ao máximo, poderiam ser 

assistidos pela televisão, ouvidos no rádio ou lidos no jornal”. Apesar de isso já ter sido um 

avanço para a Igreja Católica, já que antes do começo da abertura aos meios de comunicação, 

só era possível participar das suas solenidades presencialmente, na contemporaneidade o acesso 

a essas cerimônias está sendo ampliado. Assim, Sousa (2013, p.32) diz que: 

Hoje, no entanto, com o avanço da tecnologia, os eventos religiosos não têm mais 

fronteiras. Vistas e interagidas na internet, como em blogs católicos, onde o fiel pode 

comentar, sugerir, reclamar ou elogiar os assuntos ali tratados, as programações 

religiosas chegam a pessoas que antes tinham poucas chances de conhecê-las. 
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A autora cita os blogs católicos, mas o Twitter e o Instagram também são meios 

utilizados pela Igreja Católica, desde 2012 e 2016, respectivamente. Porém, o mais válido 

pontuar nessa modificação da atuação do Catolicismo é o que Sousa (2013, p.32) chama a 

atenção: “uma coisa, porém, é fato: há uma significativa mudança no modo de ser e fazer igreja 

(cultos, novenas, homilias...) nos dias atuais”. As inúmeras maneiras de se conectar com a fé 

parecem facilitar a vivência religiosa. Barros (2013, s./p.) também aborda essa mudança, 

quando diz que: 

A prática tradicional coloca o padre e o templo físico como regra básica para o fiel ter 

acesso de forma “oficial” a Deus de uma maneira intensa e peculiar. Esta situação, até 

poucas décadas, era considerada prática obrigatória para o respeitoso exercício da fé 

Cristã na Igreja Católica Apostólica Romana principalmente. Hoje não mais uma 

única forma, mas várias que surgem a partir da internet, somada com o avanço 

tecnológico investido na interação de práticas cotidianas em uma ambiência virtual. 

 

Na contemporaneidade, mesmo com o cotidiano hiperacelerado, os católicos presentes 

no ambiente digital podem acessar às leituras diárias, às missas e às demais cerimônias, receber 

informações e notícias referentes à Igreja Católica, dentre outras possibilidades que em outrora 

não existiam. A própria mudança da concepção do uso da Internet contribuiu para isso. Se antes, 

esse era um ambiente considerado a parte do físico, concebendo o termo “ciberespaço”; hoje, o 

online e o offline funcionam e são vividos em paralelo. Com essa nova perspectiva, a 

importância das ações passa a ser a mesma, independentemente do ambiente em que aconteçam. 

Ou seja, tanto a atuação da Igreja nos templos e nos meios de comunicação, quanto a prática da 

fé pelos seus seguidores em ambos os espaços, são considerados válidos e importantes 

igualmente. As solenidades religiosas midiatizadas não são menos relevantes do que as que 

acontecem longe das lentes. Tampouco, o acesso aos conteúdos religiosos divulgados nos meios 

de comunicação é menos valioso do que estar presencialmente nas cerimônias. Como diz Van 

Dijck (2016, p.11, grifo nosso): 

Todos os dias, milhões de pessoas interagem na mídia social. [...] Em menos de uma 

década, surgiu uma nova infra-estrutura online para interação social e criatividade, 

que conseguiu penetrar até os mais recônditos da cultura contemporânea. As mídias 

sociais [...] formam um novo estrato de organização da vida cotidiana na internet. 

Atualmente, esse conjunto de plataformas influencia a interação humana tanto no 

nível individual quanto no nível da comunidade, bem como no nível mais alto da 

sociedade, enquanto os mundos online e offline estão cada vez mais interpenetrados. 

No início, o que atraiu muitos usuários para esses sites foi a necessidade de conexão 

[tradução nossa]55. 

                                                           
55 Cada día, millones de individuos interactúan en los médios sociales. [...] en menos de una década surgió una 

nueva infraestructura online para la interacción social y la creatividad, que logró penetrar hasta en lo más recóndito 

de la cultura contemporánea. Los medios sociales [...] conforman un nuevo estrato de organización de la vida 

cotidiana en internet. Actualmente, este conjunto de plataformas influye en la interacción humana tanto en el nivel 

individual como en el comunitario, así como en el nivel mayor de la sociedad, al tiempo que los mundos online y 
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Mais que isso, por vezes, parece até que os acontecimentos midiatizados são 

considerados mais verídicos. Conforme aponta Gomes (2010, p.163-164), “se um aspecto ou 

fato não é midiatizado, ele parece não existir”, isto é, “cada vez mais o fato, para ser reconhecido 

como real, deve ser midiatizado”. A atuação das mídias vem ganhando proporções cada vez 

maiores, a ponto de passar a ser encarada como reflexo total da realidade. Será que se Francisco 

não estivesse na rede e as pessoas que testemunhassem seus atos e suas palavras somente 

contassem o que viram e ouviram para as que não estavam presentes, essas últimas 

acreditariam? Talvez não ou, pelo menos, parte delas não acreditariam veementemente. Mas, e 

quando esses momentos do Papa são midiatizados, veiculados em vários meios de comunicação 

e esses conteúdos podem alcançar pessoas em diversas partes do mundo? Parece muito mais 

real e verídico. Mas, o que é midiatização? Segundo Hjarvard (2012, p.64), é “[...] o processo 

pelo qual a sociedade, em um grau cada vez maior, está submetida a ou torna-se dependente da 

mídia e de sua lógica”. Isso ratifica o atravessamento das mídias no cotidiano dos sujeitos 

hipermodernos. Já Fausto Neto (2009, p.16) a define da seguinte maneira: 

Trata-se da emergência e do desenvolvimento de fenômenos técnicos transformados 

em meios, que se instauram intensa e aceleradamente na sociedade, alterando os atuais 

processos sócio-técnico-discursivos de produção, circulação e recepção de 

mensagens. Produz mutações na própria ambiência, nos processos, produtos e 

interações entre os indivíduos, na organização e nas instituições sociais. Grosso modo, 

trata-se de ascendência de uma determinada realidade que se expande e se interioriza 

sobre a própria experiência humana, tendo como referência a própria existência da 

cultura e da lógica midiáticas. 

 

 Hjarvard (2012, p.68, grifo do autor) também diz que “a midiatização [...] significa não 

apenas que a mídia desempenha um papel próprio, mas que, de uma vez, alcançou o status de 

instituição independente e fornece os meios pelos quais as demais instituições e atores se 

comunicam”. Exemplo disso é a Igreja Católica que, com o passar dos anos, vem utilizando as 

mídias para propagar a sua fé, fornecer alternativas de contato com a religião e tentar se 

aproximar dos fiéis e não-fiéis. Sobre esse uso religioso, Hjarvard (2012, p.58) afirma que “a 

mídia tornou-se uma importante – se não a principal – fonte de informação e experiência sobre 

essas questões, e os meios não apenas produzem e difundem a religião, mas também a modelam 

de diferentes maneiras [...]”. As questões que o autor se refere são os textos, as práticas e as 

relações sociais religiosos, bem como o caráter da crença. Isso fica nítido com as mensagens 

sintéticas nas redes sociais do Papa, com as missas televisionadas, com o teor de certos 

                                                           
offline se muestran cada vez más interpenetrados. Al principio, lo que atrajo a muchos usuarios a estos sitios fue 

la necesidad de conexión. 
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comentários nas publicações do Instagram de Francisco, sejam as orações ou a sensação de 

estar em comunidade – como é explicitado no capítulo 3 –, dentre outros exemplos. Ademais, 

esse pensamento de Hjarvard (2012) dialoga com os de Sousa (2013) sobre as novas formas de 

praticar e propagar a fé.   

Embora “essas mudanças no modo de evangelização da Igreja Católica lembram que 

vivemos hoje um processo de midiatização da sociedade, em que, por meio das tecnologias 

digitais e da internet, uma nova relação fiel-igreja se torna expressiva e cada vez mais visível” 

(SOUSA, 2013, p.34), nem sempre a midiatização é benéfica. A prova disso são as fake news56, 

que, muitas vezes, conseguem um amplo alcance e geram polêmicas que podem comprometer 

a imagem da vítima noticiada. Até mesmo quando não se trata de fake news, mas de veiculação 

de frases ditas fora do contexto. Francisco, assim como qualquer pessoa pública, está sujeito a 

passar por isso, como já passou57. Se por um lado é pertinente a Igreja Católica se adequar ao 

contexto contemporâneo da efervescência do ambiente digital, por outro a cautela parece ser 

uma boa aliada para lidar nesse “universo”. 

No entanto, a prudência não é inimiga dos meios de comunicação digital. Com efeito, é 

relevante ressaltar os pontos positivos do uso deles. Segundo Sousa (2013, p.34), a veracidade 

conferida aos conteúdos disseminados na mídia “[...] se torna ainda mais evidente com o 

surgimento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, (NTIC’s), que fazem com 

que a Igreja possua novas formas de evangelização, como a on-line, tornando-se cada vez mais 

midiatizada e participativa”. Como já vem sendo dito desde o início desta dissertação e Sousa 

(2013, p.37) ratifica, “conforme a evolução dos meios de comunicação, a igreja passou a utilizá-

los para estreitar a comunicação com os fiéis”.  

A busca por aproximação fica mais nítida com a presença do Papa nas redes sociais. A 

transmissão pela televisão e/ou pelo rádio de programas católicos e de missas presididas por 

padres “desconhecidos” ou populares, bem como a transmissão de filmes cristãos, não deixaram 

de existir, porém não são capazes de se igualarem ou superarem a atuação de um Papa no 

ambiente digital. Além da potencialidade do alcance, há a potencialidade da figura papal. É o 

líder máximo da Igreja Católica presente em um ambiente comum a todos, onde não há 

hierarquias, ou seja, na rede ele é apenas mais um – com um expressivo número de seguidores, 

mas assim como ele existem outros. A partir dessa noção de horizontalidade na comunicação – 

                                                           
56 Notícias falsas. 
57 Exemplo de fake news sobre Papa Francisco pode ser acessado no endereço eletrônico a seguir. Disponível em: 

<https://epoca.globo.com/Analise/noticia/2018/05/fake-papa-nem-mesmo-o-pontifice-esta-livre-da-praga-das-

noticias-falsas.html>. Acesso em: 7 nov. 2018. 

https://epoca.globo.com/Analise/noticia/2018/05/fake-papa-nem-mesmo-o-pontifice-esta-livre-da-praga-das-noticias-falsas.html
https://epoca.globo.com/Analise/noticia/2018/05/fake-papa-nem-mesmo-o-pontifice-esta-livre-da-praga-das-noticias-falsas.html
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que não significa dizer que sua posição religiosa seja suprimida pelos seguidores –, a sensação 

de proximidade é mais fácil de ser construída. Como diz Gomes (2007, s./p.), “[...] à medida 

que os meios de comunicação foram se desenvolvendo, a Igreja foi se apropriando desses 

dispositivos tecnológicos como extensões de sua voz, imagem e ação”. Personificar as páginas 

do Twitter e do Instagram a partir do Papa também contribuíram para esses prolongamentos. A 

Igreja entendeu que: 

As redes sociais não expressam um conjunto de indivíduos, mas um conjunto de 

relações entre os indivíduos. O conceito chave não é mais a “presença” na Rede, mas 

a “conexão”: estando presente, mas não conectado, se está “só”. O indivíduo entra na 

Rede para experimentar ou ampliar de algum modo a proximidade/vizinhança 

(SPADARO, 2013, s./p.). 

 

É pertinente ressaltar que assim como Pedro Gilberto Gomes, Antonio Spadaro é 

filósofo, teólogo, comunicólogo e padre. Ou seja, eles são membros da Igreja Católica que estão 

não só falando da instituição a qual pertencem, mas também preservando suas reputações como 

padres. Spadaro (2013, s./p.), propõe que “[...] o simples desejo de se conectar tem dentro de si 

uma vocação à comunhão”. Essa ideia parece ser capaz de retomar e desenvolver o que foi dito 

no início deste capítulo, sobre a Igreja Católica possuir como ferramenta principal a 

comunicação para propagar a sua fé. Então, Spadaro (2013), no contexto do ambiente digital, 

vai além e infere que a conexão digital se assemelha à comunhão58 ensinada e praticada no 

Catolicismo. Essa compreensão pode ser um dos diversos motivos que levou a Igreja Católica 

a “habitar” a Internet, todavia também parece um ponto de vista utópico, vide as fake news e os 

haters59 presentes nesse “território digital”. Além disso, o Spadaro (2013) aborda a Internet 

como um ambiente familiar, no que tange o seu uso para fins religiosos, quando afirma que um 

dos significados que ela pode representar no plano de Deus para a humanidade é o de ser uma 

única família. Tem-se nessa declaração, novamente, um provável motivo para a presença da 

Igreja Católica no ambiente digital e mais um posicionamento otimista quanto ao uso da 

Internet. 

Contudo, Spadaro (2013) ressalta um fator válido que explica tanto a iniciativa do setor 

de Comunicação do Vaticano em inserir Bento XVI e, posteriormente, Francisco nas redes 

sociais; quanto a possível sensação dos seguidores do Papa ao estarem em um “local” de 

comunicação horizontal com o líder religioso. O autor diz que “a fratura na proximidade 

                                                           
58 O significado da palavra “comunhão” no contexto bíblico é “[...] ter união, paz e partilha com alguém. Quando 

duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, estão em comunhão. A vontade de Deus é que vivamos 

em comunhão com Ele e uns com os outros”. Disponível em: <https://www.respostas.com.br/significado-de-

comunhao/>. Acesso em: 8 nov. 2018. 
59 Nomenclatura empregada para designar pessoas que disseminam o ódio nas redes sociais digitais. 

https://www.respostas.com.br/significado-de-comunhao/
https://www.respostas.com.br/significado-de-comunhao/
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acontece porque essa é determinada pela mediação tecnológica por isto, está ‘próximo’, quem 

está ‘conectado’ comigo” (SPADARO, 2013, s./p.). Mesmo que alguns desses seguidores 

saibam que quem escreve as publicações não é Francisco, o perfil que acompanha aquelas 

mensagens pertence a ele. Na Internet, a concepção de proximidade sofre alterações, não é mais 

quem está compartilhando o mesmo tempo e espaço comigo, em um contato face a face, mas 

sim quem está online. 

Há um outro ponto de vista de Spadaro (2013) que é válido destacar, pois dialoga com 

outros autores como Puntel (2003). Spadaro (2013, s./p.) sugere que “as recentes tecnologias 

digitais não são mais somente tools, isto é, instrumentos completamente externos ao nosso 

corpo e a nossa mente. Dessa forma, a Rede não é um instrumento, mas um ‘ambiente’ no qual 

vivemos”. Aqui, é possível lembrar da definição que Puntel (2003) faz para a quinta fase da 

relação Igreja-Mídia. A autora diz que foi nesse momento que a Igreja percebeu e assumiu que 

os meios de comunicação não são apenas instrumentos, mas, principalmente, suas atuações 

constituem um ambiente no qual todos habitam e participam, ou seja, a instituição admite a 

cultura midiática. Em ambas exposições, os meios de comunicação, sejam de massa ou digitais, 

concebem um ambiente do qual não se tem como fugir. Logo, “[...] a Igreja na era da Rede e 

dos social network é chamada a avaliar o significado e as formas da sua presença” (SPADARO, 

2013, s./p., grifo nosso). 

As adaptações da Igreja Católica às tecnologias voltadas para a comunicação, assim 

como qualquer outra instituição que busque acompanhar os progressos tecnológicos, será 

constante, visto que a comunicação tende a ser reestruturada com o passar dos anos. Segundo 

Van Dijck (2016, p.12-13), “é óbvio observar que, ao longo da história, as mídias sociais 

evoluíram simultaneamente com o público que as utiliza, e também com a economia da 

linguagem na escrita, com mais ou menos síntese” [tradução nossa]60. Não há somente as 

alterações nos meios de comunicação existentes e a emergência de novos, mas também a 

própria linguagem e as demais características podem mudar em um tipo de mídia já conhecido.  

O Twitter e o Instagram, por exemplo, possuem limites de caracteres distintos, foram 

criados em anos diferentes, mas ambos são redes sociais. A linguagem, em geral, informal se 

aplica a ambas as redes, todavia a extensão das mensagens escritas diverge. O Twitter foi 

lançado antes do Instagram e os tweets exigem menos texto. O fato de o Instagram ampliar o 

tamanho das legendas também ilustra o desenvolvimento da comunicação digital, para atender 

                                                           
60 Resulta una obviedad advertir que a lo largo de la historia los medios sociales han evolucionado en simultáneo 

con público que los utiliza, y también junto con la economía del lenguaje en la escritura, con mayor o menor 

sínteses. 
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sujeitos que desejavam um novo modelo de rede social. Apesar do primeiro fomentar 

mensagens mais concisas, no segundo, o consumo de mídia também é sucinto – um pouco mais 

alongado, mas o princípio de síntese é o mesmo. Os stories do Instagram também são um 

recurso desenvolvido após a popularização dessa rede social, o que ratifica que um meio de 

comunicação é reformulado, ao longo do tempo. Papa Francisco ilustra o acompanhamento 

desses avanços comunicacionais, estando primeiro no Twitter e depois aderindo ao Instagram. 

A própria maneira de divulgar os acontecimentos também mudou, no decorrer do tempo. 

O que era restrito ao ambiente privado, ou apenas a algumas pessoas, passou a fazer parte da 

esfera pública. Esse hábito não surgiu imediatamente com as redes sociais, mas sim com os 

seus desenvolvimentos. Sibilia (2008, p.75, grifo do autor) diz que os novos diários íntimos são 

publicados na Internet, “[...] pois o principal objetivo de tais estilizações do eu consiste 

precisamente em conquistar a visibilidade”. É possível inferir, portanto, que as transformações 

dos meios difusores são baseadas nos sujeitos que os acessam. Com Francisco, a explicitação 

do privado pode ser verificada não no que tange a sua vida pessoal, mas a atos que em outrora 

não eram expostos em âmbito global. Quanto à essa mudança do teor dos conteúdos veiculados 

nas redes sociais, Van Dijck (2016, p.14) fala que: 

Muitos dos hábitos que nos últimos tempos foram permeados por plataformas de 

mídia social costumavam ser manifestações informais e efêmeras da vida social. 

Conversar com amigos, fofocar, mostrar fotos de férias, anotar registros, saber sobre 

a saúde de um conhecido ou assistir ao vídeo de um vizinho, eram atos casuais e 

evanescentes (geralmente falados), geralmente compartilhados apenas entre alguns 

indivíduos. [...] Enunciados que foram emitidos anteriormente de forma leve hoje são 

lançados em um espaço público em que eles podem ter efeitos mais duradouros e de 

longo alcance. As plataformas das mídias sociais indubitavelmente alteraram a 

natureza da comunicação pública e privada [tradução nossa]61. 

 

A explicitação pública do que antes era privado ou, ao menos, compartilhado com um 

grupo restrito, confirma o atravessamento das mídias na vida cotidiana. Identifica-se que não 

apenas o aumento do uso das plataformas digitais está relacionado a esse transpassamento, mas 

também ao tipo de conteúdo difundido. A partir da obra “A invenção do cotidiano” de De 

Certeau (2014), Van Dijck elucida o envolvimento dos usuários com essas mudanças: 

Na invenção da vida cotidiana, Michel de Certeau (1984) argumenta que as pessoas 

usam táticas de negociação para confrontar as estratégias implantadas por 

organizações e instituições. Foi o que aconteceu com o desenvolvimento de 

                                                           
61 Muchos de los hábitos que en los últimos tiempos se han visto permeados por las plataformas de los medios 

sociales solían ser manifestaciones informales y efímeras de la vida social. Conversar entre amigos, intercambiar 

chismes, mostrar fotografías de las vacaciones, registrar notas, consultar el estado de salud de un conocido o ver 

un video del vecino eran actos (de habla) casuales, evanescentes, por lo general compartidos sólo entre unos pocos 

individuos. [...] Enunciados que antes se emitían a la ligera hoy se lanzan a un espacio público en el que pueden 

tener efectos de mayor alcance y más duraderos. Las plataformas de los medios sociales alteraron sin duda alguna 

la naturaleza de la comunicación pública y privada. 
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plataformas de mídia social e suas aplicações associadas: usuários “negociaram” a 

decisão e as formas de apropriação para seus hábitos diários [tradução nossa] (2016, 

p.13-14)62. 

 

 A Igreja Católica, através do Papa Francisco, exemplifica esse “confronto”, uma vez 

que passou a utilizar o Instagram, inicialmente criado para o entretenimento, para propagar a fé 

cristã católica e divulgar seu posicionamento acerca de questões políticas e/ou sociais. Como 

essa instituição religiosa, existem vários outras páginas que usam o Instagram para finalidades 

distintas do lazer. Os usuários se apropriam da rede social e reformulam sua utilidade da forma 

que melhor possa atendê-los. Francisco vem contribuindo para a remodelação da comunicação 

da Igreja Católica, tanto nos meios que está presente, quanto na linguagem e no uso. 

Os surgimentos de tecnologias da comunicação e seus aprimoramentos, com o passar 

do tempo, se mostraram fortes aliados para as instituições. Poder estar presente constantemente 

no cotidiano do público passou a ser uma pertinente forma de aproximação. Nesse contexto, a 

Igreja Católica também foi convencida das utilidades dessas tecnologias. Foi penoso até admitir 

as potencialidades dos meios de comunicação de massa e demorou um pouco para aderir à 

comunicação digital, porém conseguiu ingressar no ambiente online a tempo de acompanhar a 

tendência da linguagem concisa capaz de alcançar multidões. A inserção do Papa Francisco no 

Instagram, até o momento, foi o auge da conciliação entre a Igreja e as mídias. O foco no 

compartilhamento de imagens nessa rede social explica um dos motivos que levou a Igreja 

Católica a fazer uso dessa plataforma tecnológica, como é elucidado na subseção a seguir. O 

Instagram é utilizado como mais um fruto do desenvolvimento tecnológico, que facilita e pode 

aproximar a comunicação e a interação entre as partes, mas também parece representar para o 

Catolicismo um ambiente familiar ao seu caráter imagético. Dito isso, o capítulo a seguir 

esclarece as questões teóricas que envolvem as tecnologias de comunicação digital. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 En La invención de lo cotidiano, Michel de Certeau (1984) sostiene que las personas emplean tácticas de 

negociación para enfrentar las estrategias que despliegan las organizaciones e instituciones. Esto es lo que ocurrió 

con el desarrollo de las plataformas de los medios sociales y sus aplicaciones asociadas: los usuarios “negociaron” 

la decisión y los modos de apropiarse de ellas para sus hábitos cotidianos. 
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2 A INTERAÇÃO MEDIADA COTIDIANA ENTRE O PAPA FRANCISCO E SEUS 

SEGUIDORES NO INSTAGRAM 

 

2.1 Um Papa hipermoderno e os novos modos de ser 

Intensas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas; e redução do tempo perante a 

multiplicidade de demandas cotidianas parecem compor o cerne da sociedade contemporânea. 

Logo, as mensagens precisam ser moldadas a essa nova realidade, ou seja, precisam ser emitidas 

e recebidas rapidamente. No entanto, essas transformações não começaram repentinamente, 

visto que “a partir do final dos anos 70, a noção de pós-modernidade fez sua entrada no palco 

intelectual com o fim de qualificar o novo estado cultural das sociedades desenvolvidas” 

(LIPOVETSKY, 2004, p.51). Como também diz Castells (2006, p.39):  

No fim do segundo milênio da Era Cristã, vários acontecimentos de importância 

histórica transformaram o cenário social da vida humana. Uma revolução tecnológica 

concentrada nas tecnologias da informação começou a remodelar a base material da 

sociedade em ritmo acelerado. 

  

 Esses eventos levantados por Castells (2006) referem-se ao colapso do estatismo 

soviético, ao enfraquecimento do movimento comunista internacional, ao fim da Guerra Fria, à 

redução do risco do holocausto nuclear e à alteração da geopolítica global. O autor (2006) 

salienta também as mudanças no regime capitalista, quando afirma que após esses episódios 

históricos, “o próprio capitalismo passa por um processo de profunda reestruturação 

caracterizado por maior flexibilidade de gerenciamento, descentralização das empresas e sua 

organização em redes tanto internamente quanto em suas relações com outras empresas [...]” 

(CASTELLS, 2006, p.51). Observa-se, portanto, a confluência entre os pensamentos de 

Lipovetsky (2004) e de Castells (2006). Ambos os autores identificam que a década de 1970 

trouxe significativas mudanças nas esferas econômica, tecnológica e cultural. Nota-se esse 

diálogo, quando Castells (2006, p.43, grifo do autor) diz que: 

[...] apesar do papel decisivo do financiamento militar e dos mercados nos primeiros 

estágios da indústria eletrônica, da década de 1940 à de 1960, o grande progresso 

tecnológico que se deu no início dos anos 70 pode, de certa forma, ser relacionado à 

cultura da liberdade, inovação individual e iniciativa empreendedora oriunda dos 

campi norte-americanos da década de 1960. 

 

 Essa nova era é tratada com posicionamentos distintos por Bauman (1998; 2001) e 

Lipovetsky (2004). Zygmunt Bauman em seus escritos de 1998 se refere à contemporaneidade 
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como a pós-modernidade63, cujo eixo da estratégia de vida “não é fazer a identidade deter-se – 

mas, evitar que ela se fixe” (BAUMAN, 1998, p.114, grifo do autor). No início da década 

seguinte, ele cunha o termo “modernidade líquida”, devido às ávidas mudanças sociais, 

tecnológicas e econômicas, e à fluidez nos planos individuais e coletivos. Assim, Bauman 

(2001, p.12) propõe que: 

Os sólidos que estão para ser lançados no cadinho e os que estão derretendo neste 

momento, o momento da modernidade fluida, são os elos que entrelaçam as escolhas 

individuais em projetos e ações coletivas – os padrões de comunicação e coordenação 

entre as políticas de coletividades humanas, de outro. 

 

Embora Lipovetsky (2004) retome o termo “pós-modernidade”, ele não concorda com 

o mesmo. O autor (2004) faz uma objeção quando diz que “o rótulo pós-moderno já ganhou 

rugas, tendo esgotado sua capacidade de exprimir o mundo que se anuncia” (LIPOVETSKY, 

2004, p.52). Dessa forma, Lipovetsky (2004) constrói seu pensamento a partir do uso de 

potências superlativas, visto que acredita que a conjuntura atual vai além do que se considera 

“pós”, chegando ao “hiper”, designando os tempos hipermodernos. 

Calcada nos modos de ser dos sujeitos pós-modernos, os quais estão delineados nas 

modificações dos indivíduos e das suas relações, Sibilia (2008) fala sobre as novas engrenagens 

da vida contemporânea, podendo-se incluir as mudanças tanto no ritmo do cotidiano quanto nas 

formas de comunicação. Trata-se de alterações conjunturais que percorrem diversas esferas da 

sociedade, considerando o âmbito econômico, tecnológico, os aspectos de subjetividade e de 

relações sociais. A autora diz que: 

A elaboração de cartas e diários, de fato, remete aos ritmos cadenciados e ao tempo 

esticado de outras épocas, hoje flagrantemente perdidos. Tempos idos, atropelados 

pela agitação da vida contemporânea e também pela eficácia inegável de tecnologias 

como os telefones, e-mails, celulares e internet. Em menos de uma década, os 

computadores interconectados através das redes digitais de abrangência planetária se 

converteram em poderosos meios de comunicação, por cujas veias globais circulam 

infinitos textos nas mais diversas línguas, que são permanentemente escritos e 

reescritos, lidos e relidos – e também esquecidos ou ignorados – por milhões de 

usuários do mundo inteiro. Entre eles prosperam, com incrível força, as novas 

modalidades de escritas íntimas (ou éxtimas), mas agora tudo acontece em tempo real: 

na velocidade do instante, que é simultâneo para todos os usuários do planeta 

(SIBILIA, 2008, p.57-58, grifo do autor). 

 

Quando Sibilia (2008) fala sobre os textos que circulam globalmente em diversas 

línguas, pode ser traçada uma conexão com as mensagens veiculadas na conta do Instagram do 

Papa Francisco. A primeira postagem do Papa nessa rede social teve seu texto escrito em nove 

                                                           
63 Bauman (1998) não foi o primeiro autor a utilizar o termo pós-modernidade. Segundo Giddens (1991), Jean- 

François Lyotard foi o responsável pela popularização da noção de pós-modernidade, em seu livro The Postmodern 

Condition. 
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idiomas (G1, 2016b) e essa diversidade de línguas se tornou padrão em suas publicações, 

conforme pode ser observado nas figuras 2 e 3. É válido pontuar que, segundo o site de notícias 

G1, a decisão do Papa em criar uma conta no Instagram ocorreu após a visita de Kevin Systrom 

– presidente-executivo e cofundador do aplicativo –, no final de fevereiro de 2016. Systrom 

conversou com o líder religioso sobre “o poder das imagens para unir pessoas de diferentes 

culturas e línguas” (G1, 2016b, s./p.). 

 
Figura 2 – Primeira postagem do Papa Francisco no Instagram. 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 201664. 

 

Figura 3 – Postagem do Instagram do Papa em 9 de abril de 2018. 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 201865 

 

As mensagens disseminadas pelas redes sociais ultrapassam as fronteiras, permitindo 

constante interação entre as partes envolvidas. Conquistar uma visibilidade mundial através do 

                                                           
64 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BDIgGXqAQsq/?hl=pt-br&taken-by=franciscus>. Acesso em: 

13 abr. 2018. 
65 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BhWgZYAjUyf/?hl=pt-br&taken-by=franciscus>. Acesso em: 

13 abr. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BDIgGXqAQsq/?hl=pt-br&taken-by=franciscus
https://www.instagram.com/p/BhWgZYAjUyf/?hl=pt-br&taken-by=franciscus
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ambiente digital parece um caminho perspicaz para rejuvenescer a imagem da Igreja Católica. 

A hipermodernidade é a era dos avanços vertiginosos, da tecnologia à mão, do tempo escasso 

e da multiplicidade de demandas. Diante desse novo cenário, Joana Puntel e Helena Corazza 

(2007, p.46) expõem suas visões a respeito dos aspectos comunicativos e tecnológicos: 

Do ponto de vista histórico-evolutivo, portanto, é importante compreender que o 

panorama do desenvolvimento das tecnologias de comunicação apresenta, 

vertiginosamente, a própria comunicação como fenômeno complexo e articulado. Entre 

todos os aspectos relevantes de tal evolução técnica, torna-se imprescindível perceber 

que, mudando a tecnologia, muda a comunicação. 

 

Thompson (1998) também analisa essas questões, a partir da perspectiva das mudanças 

nos padrões tradicionais de interação social com o desenvolvimento dos meios de comunicação. 

O autor acredita que o surgimento de vários tipos de meios eletrônicos nos séculos XIX e XX 

implicou a suplementação cada vez mais intensa da interação face a face por formas de interação 

mediada e interação quase mediada. Sendo assim, ele diz ainda que:  

[...] devemos nos conscientizar de que o desenvolvimento de novos meios de 

comunicação não consiste simplesmente na instituição de novas redes de transmissão 

de informação entre indivíduos cujas relações sociais básicas permanecem intactas. 

Mais do que isso, o desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de 

ação e de interação e novos tipos de relacionamentos sociais – formas que são bastante 

diferentes das que tinham prevalecido durante a maior parte da história humana. [...] 

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a interação se dissocia do 

ambiente físico, de tal maneira que os indivíduos podem interagir uns com os outros 

ainda que não partilhem do mesmo ambiente espaço-temporal (THOMPSON, 1998, 

p.77). 

 

Os novos meios de comunicação que vêm surgindo neste cenário, regidos pelos novos 

modos de ser, têm suscitado a participação dos sujeitos em âmbito global. Não há fronteiras, 

não existem restrições de finalidades de uso, o que há é a ampliação das interações sociais e do 

alcance das redes de contato. Isto posto, até o líder máximo da Igreja Católica aderiu aos novos 

meios e formatos de comunicação. Ele vem demonstrando afinidade com as redes sociais. 

Conforme Entrala (2013) – responsável pela conta do Papa no Twitter – disse, Francisco gostou 

da ideia de poder se dirigir a milhões de pessoas com uma frase concisa. Essa adaptação do 

Papa parece estar acordada com o que Puntel e Corazza (2007, p.41-42) falam sobre a 

comunicação e a mudança social: 

Afirmar que a comunicação pode ser considerada como elemento articulador da 

sociedade é, em outras palavras, concebê-la como uma cultura, e portanto, como 

elemento que faz circular as ideias e produz significado na sociedade, caracterizada pela 

globalização e pela cultura da época (modernidade e pós-modernidade). 
 

  

O Papa identificou as novas maneiras de consumo de mensagens e as utilizou a seu 

favor. Compreendeu que novas formas de comunicação com a população poderiam trazer 

mudanças tanto no que tange à crença católica quanto às questões sociais. Trouxe para o 
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cotidiano dos seus fiéis e/ou admiradores suas palavras de fé através das redes sociais, onde a 

distância física não implica necessariamente uma menor interatividade. O Clérigo parece ter 

sido embalado pelas características dos sujeitos hipermodernos. A vida cotidiana hipermoderna 

em ritmo acelerado vem moldando novos meios de comunicação e novos estilos de mensagens, 

os quais intensificam as interações à distância. 

 

2.2 Interações no ambiente digital 

 As novas engrenagens comunicativas nos tempos hipermodernos (LIPOVETSKY, 

2004) têm suscitado debates no campo do saber, a respeito das questões que envolvem a 

interação mediada. Identificar suas características e suas tentativas de assemelhar-se à interação 

face a face, que existe desde os primórdios da comunicação, é pertinente para compreender as 

sociabilidades no ambiente digital hipermoderno. A fim de permear esse assunto, são 

apresentados e complexificados alguns conceitos para concatenar as ideias do referencial 

teórico. 

Ao analisar os relacionamentos possíveis na sociedade contemporânea, que vem se 

tornando comuns no cotidiano dos sujeitos, é interessante relembrar as interações interpessoais 

de outrora. Embora Thompson tenha construído seu pensamento sobre as interações humanas 

em um cenário no qual as tecnologias digitais de comunicação não eram prevalentes, sua 

reflexão é pertinentemente aplicável nos dias atuais. Sendo assim, o autor expõe a interação 

principal até a modernidade: 

Durante a maior parte da história humana, a grande maioria das interações sociais 

foram face a face. Os indivíduos se relacionavam entre si principalmente na 

aproximação e no intercâmbio de formas simbólicas, ou se ocupavam de outros tipos 

de ação dentro de um ambiente físico compartilhado (THOMPSON, 1998, p.77). 

 

 Segundo John Thompson, existem três tipos de interação: face a face, quase mediada e 

mediada. A primeira é aquela que “acontece num contexto de co-presença; os participantes 

estão imediatamente presentes e partilham um mesmo sistema referencial de espaço e de 

tempo” (THOMPSON, 1998, p.78, grifo do autor). Já a segunda diz respeito às “[...] relações 

sociais estabelecidas pelos meios de comunicação de massa (livros, jornais, rádio, televisão, 

etc.). [...] é monológica, isto é, o fluxo da comunicação é predominantemente de sentido único” 

(THOMPSON, 1998, p.79). Na última, “os participantes não compartilham o mesmo 

referencial de espaço e de tempo e não podem presumir que os outros entenderão expressões 

denotativas” (THOMPSON, 1998, p.79).  

Para este estudo, a compreensão da interação mediada é a que se enquadra para os 

desdobramentos do tema, visto que no Instagram as partes envolvidas no processo 
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comunicativo não compartilham os mesmos referenciais de tempo e espaço. Thompson 

identifica que na interação face a face há a possibilidade de deixas simbólicas, isto é, a 

linguagem não-verbal presente no contato presencial como, por exemplo, entonações e 

piscadelas. Desse modo, o autor elucida que a interação mediada “implica certo estreitamento 

na possibilidade de deixas simbólicas disponíveis aos participantes” (THOMPSON, 1998, 

p.79). Embora ele exemplifique a troca de cartas e as ligações telefônicas como interações 

mediadas, pode-se trazer esse conceito para a contemporaneidade, no âmbito das conversações 

que ocorrem nas redes sociais. Empregando essa análise no ambiente digital, é pertinente 

afirmar que para tentar suprir essas deixas simbólicas que não podem ser percebidas nas 

interações mediadas, as redes sociais oferecem o recurso do uso de emojis, simplificando a troca 

de mensagens e o entendimento delas.   

Vale ressaltar que a perspectiva de interação mediada defendida por Thompson (1998) 

dialoga com Puntel e Corazza (2007, p.38), quando dizem que “as relações sociais e os 

processos de produção simbólica estão cada vez mais midiatizados, isto é, sob a égide de 

mediações e interações baseadas em dispositivos teleinformacionais”. Diante desse cenário, 

parece que a Igreja Católica enxergou a necessidade de acompanhar essa tendência, aderindo 

às redes sociais. Até mesmo a linguagem não-verbal dos emojis carregadas de sentido, expostas 

nos comentários, são importantes para perceber o retorno das publicações do Instagram de 

Francisco. Parece que a Igreja compreendeu que as redes sociais, através da interação mediada, 

também podem ser valorosas aliadas, pois fornecem diversas maneiras de interpretar o retorno 

das mensagens veiculadas e de forma instantânea. 

Seguindo a abordagem de Thompson (1998) em relação às deixas simbólicas, é possível 

também estabelecer conexões com as ideias de Recuero (2014) quando trata das funções 

conversacionais nos sites de redes social (curtir, compartilhar e comentar). Quanto ao “curtir”, 

a autora (2014, p.119) fala que esse botão “parece ser percebido como uma forma de tomar 

parte na conversação sem precisar elaborar uma resposta. Toma-se parte, torna-se visível a 

participação, portanto, com um investimento mínimo [...]”. Já “o botão ‘compartilhar’, por 

outro lado, tem outras funções e valores associados. Sua principal função parece ser a de dar 

visibilidade para a conversação ou da mensagem, ampliando o alcance dela” (RECUERO, 

2014, p.120). Por fim, os “comentários” são: 

[...] as práticas mais evidentemente conversacionais. Trata- se de uma mensagem que 

é agregada através do botão da postagem original, é visível tanto para o autor da 

postagem quanto para os demais comentaristas, atores que “curtam” e compartilhem 

a mensagem e suas redes sociais. É uma ação que não apenas sinaliza a participação, 

mas traz uma efetiva contribuição para a conversação (RECUERO, 2014, p.120). 
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 O ponto em comum entre esses autores está em ambos identificarem que na interação 

mediada, as deixas simbólicas não ocorrem como na interação face a face. Pode-se dizer, 

retomando Recuero (2014), que uma das funções conversacionais, o “curtir”, visa se assemelhar 

com as deixas simbólicas possíveis na interação face a face, a fim de aproximar o contato cada 

vez mais. No “curtir”, há um ícone que remete a uma reação positiva, já que não se pode fazer 

um “joinha” (Facebook) ou um coração (Instagram e Twitter) com as mãos. Desse modo, “a 

apropriação das ferramentas textuais da mediação do computador passou a indicar uma 

simulação da conversação e uma percepção de uso conversacional” (RECUERO, 2014, p.115). 

O contato face a face que em outrora era a principal forma de interação parece estar ganhando 

uma “concorrente”, a interação mediada. Em tempos hiperacelerados, os sujeitos conseguem se 

comunicar com muito mais pessoas através da mediação. 

É importante ressaltar que as concepções de Recuero estão envoltas de um contexto 

distinto do qual se vive hoje, embora tenha o concebido já na contemporaneidade. Seus 

primeiros escritos a respeito dessas conversações no ambiente digital ocorreram no início dos 

anos 2000, quando o termo “comunicação mediada por computador” começa a ser utilizado 

como algo inovador, uma vez que havia certa “distância” entre o espaço físico e o digital, 

distância essa que parece estar desaparecendo desde que os dispositivos móveis se 

popularizaram66. Além disso, no início do século XXI, as redes sociais e, em particular, o 

Facebook67, o Twitter68 e o Instagram69, ainda não eram prevalentes. A autora se atém às 

interações mediadas pelo computador, no entanto sua ideia pode ser aplicada ao cenário, cada 

vez mais, engendrado pelos dispositivos móveis. 

Pautando-se na apropriação simbólica proposta por Lemos (2003), Recuero (2014, 

p.114) diz que os sites de rede social são ferramentas apropriadas “simbolicamente para 

construir o espaço social no cotidiano dos atores, gerando práticas que ressignificam seus usos”. 

                                                           
66 Embora o termo smartphone tenha sido cunhado pela primeira vez no ano 2000 pela Ericsson, com o lançamento 

do celular R380, e o seu concorrente, Nokia 9000 Communicator, tenha surgido um ano antes, com o sistema 

operacional Symbian OS, foi no ano de 2007 que a Apple lançou o iphone com sistema IOS e em 2011 surgiu o 

Android, criado pela Google (COUTINHO, 2014). Disponível em: < 
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/9405/1/2014_GustavoLeuzingerCoutinho.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
67 O Facebook foi ao ar pela primeira vez em 4 de fevereiro de 2004 com o nome “The facebook”. Em dezembro de 2005, 

se expandiu para outras universidades dos Estados Unidos e de outros países e mudou o nome para "Facebook“. Porém, 

foi apenas em 2006 que o site começou a aceitar qualquer pessoa com mais de 13 anos. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/facebook-completa-10-anos-veja-evolucao-da-rede-social.html>. 

Acesso em: 25 fev. 2018. 
68 “A versão pública do Twitter entrou no ar em 21 de julho de 2006”. Disponível em: 

<https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/120893-historia-twitter-rede-social-140-caracteres-video.htm>. 

Acesso em: 25 fev. 2018. 
69 O Instagram foi lançado em 6 de outubro de 2010. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/tecnologia/conheca-a-historia-do-brasileiro-que-criou-o-instagram/>. Acesso em: 25 

fev. 2018. 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/9405/1/2014_GustavoLeuzingerCoutinho.pdf
https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/120893-historia-twitter-rede-social-140-caracteres-video.htm
https://exame.abril.com.br/tecnologia/conheca-a-historia-do-brasileiro-que-criou-o-instagram/
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Sendo assim, o Instagram está inserido nessa concepção, em especial a conta do Papa Francisco, 

visto que foi um lugar que se tornou um espaço por ter sido praticado pela apropriação do líder 

da Igreja Católica para a propagação de mensagens religiosas. Como diz De Certeau (2014, 

p.163) sobre a relação entre espaço e lugar, “os jogos dos passos moldam espaços. Tecem 

lugares”. Dito de outro modo, para o autor, o espaço é um lugar praticado. O Instagram como 

lugar digital para inúmeras finalidades, no entanto originalmente voltado para o 

entretenimento70, foi praticado por discursos e significados religiosos presentes na conta de 

Francisco, tornando-se um espaço de comunicação entre líder religioso e seus seguidores. Nessa 

perspectiva, Recuero (2014, p.114) complementa dizendo que:  

Dentre essas apropriações, está a conversação. Essa prática, geralmente focada nas 

trocas que acontecem entre falantes, passa a ser um uso dessas ferramentas, que são 

adaptadas para ferramentas primariamente textuais, muitas vezes assíncronas, através 

da criação de convenções e novos sentidos entre os atores. E esses sentidos são 

constantemente adaptados e reconstruídos pelas redes sociais que estão em 

movimento na ferramenta, pela dinâmica sistêmica que envolve esses grupos. 

 

 Já para Marcuschi (2006, p.15), a conversação é “uma interação verbal centrada, que se 

desenvolve durante o tempo em que dois ou mais interlocutores voltam sua atenção visual e 

cognitiva para uma tarefa comum”. Todavia, o contexto social e tecnológico hipermoderno 

coloca esse pensamento do autor em refutação, uma vez que o ambiente digital permite que 

várias atividades sejam executadas concomitantemente, seja nesse espaço online, seja no físico, 

já que ambos funcionam simultaneamente. Jenkins (2008, p.42) exemplifica que “um 

adolescente fazendo a lição de casa pode trabalhar ao mesmo tempo em quatro ou cinco janelas 

no computador: navegar na internet, ouvir e baixar arquivos mp371, bater papo com amigos, 

digitar um trabalho e responder e-mails, alternando rapidamente as tarefas”. Esse ritmo 

sincrônico de atividades não está limitado ao computador, visto que os dispositivos móveis 

permitem que os espaços físico e digital caminhem lado a lado e se interconectando. Conforme 

diz Recuero (2014, p.116), “os sites de rede social proporcionam novas formas de conexão 

social e de manutenção dessas conexões aos atores”. 

 Outro autor que trata a interação em ambientes digitais é Alex Primo. Ele traz os 

conceitos de interação mútua e interação reativa. Para o autor (2000, p.88), o primeiro tipo se 

                                                           
70 O entretenimento pode ser identificado quando o propósito inicial do Instagram é retomado: criado com a 

finalidade de aplicar filtros às imagens e compartilhá-las em redes como Facebook e o Twitter”. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-comprado-pelo-facebook.html>. 

Acesso em: 21 out. 2017. 
71 Abreviação de MPEG Layer 3 - um formato de compressão de áudio digital que minimiza a perda de qualidade 

em músicas ou outros arquivos de áudio reproduzidos no computador ou em dispositivo próprio. Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/mp3/>. Acesso em: 07 ago. 2016. 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-comprado-pelo-facebook.html


81 
 

caracteriza por um “fluxo dinâmico e em desenvolvimento” e por uma relação construída 

através de negociação. Já o segundo, “se apresenta de forma linear e predeterminada [...]. É 

linear pois a mensagem é emitida pelo interagente pró-ativo e recebida pelo interagente reativo 

(que pode apenas reagir por feedback)” e sua relação é causal (PRIMO, 2000, p.88). Dissecando 

essas definições, tem-se que a interação mútua é um sistema aberto, enquanto a reativa é 

fechado, bem como a primeira ocorre através da negociação e a segunda por estímulo-resposta 

(PRIMO; CASSOL, 1999). Além disso, a interação mútua “se dá através de ações 

interdependentes, por cooperação. Isto é, cada agente, ativo e criativo, modifica o 

comportamento do outro, e também tem seu comportamento modificado” (PRIMO; CASSOL, 

1999, p.78); e a interação reativa se limita à ação e reação, “um pólo age e o outro reage. Uma 

vez estabelecida a hierarquia, ela passa a ser repetida em cada interação” (PRIMO; CASSOL, 

1999, p.78). 

 Apesar de nenhum comentário das publicações do Instagram de Francisco ser 

respondido, ou seja, não há diálogo entre a página e os seguidores, a interação mútua ocorre a 

partir da quantidade de curtidas e da análise dos comentários. Quem administra o perfil do Papa, 

verifica quais temas apresentam mais repercussões positivas e, a partir disso, elabora outros 

posts sobre esses tipos de conteúdo. Consequentemente, acontece a interação reativa, isto é, 

quando se veiculam postagens sobre assuntos bem quistos pelos seguidores, já se espera uma 

determinada reação positiva. Isso ocorre, por exemplo, nas imagens publicadas para gerar um 

alto número de curtidas, mesmo que não necessariamente impliquem muitas reações de 

envolvimento – para utilizar um termo técnico proveniente das redes sociais – como 

comentários e compartilhamentos. Assim, a página consegue ampliar sua quantidade de 

seguidores, proporcionando ao “dono” do perfil maior popularidade na rede. 

 Nico Carpentier também aborda a temática da interação, porém sob outra perspectiva. 

De acordo com esse autor, interação é diferente de participação. Ele esclarece que a interação 

é definida pelas concepções sociais e comunicativas. Dessa maneira, Carpentier (2016, p.74) 

afirma que “enquanto a dimensão social da definição de interação pode ser encontrada em 

conceitos como contato, encontro e reciprocidade (mas também regulação social), a dimensão 

comunicativa é referida por conceitos como resposta, significado e comunicação em si 

[tradução nossa]”72. Quanto à participação, Carpentier apresenta as duas vertentes que a 

definem: sociológica e política. O primeiro ponto de vista “[...] define a participação como 

                                                           
72 While the social dimension of the definition of interaction can be found in concepts like contact, encounter and 

reciprocity (but also [social] regulation), the communicative dimension is referred to by concepts such as response, 

meaning and communication. 
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participando de processos sociais específicos, uma definição que lança uma rede muito ampla. 

Nesta abordagem, a participação inclui muitos (se não todos) tipos de interação humana, em 

combinação com interações, textos e tecnologias”73 [tradução nossa] (CARPENTIER, 2016, 

p.71). A segunda perspectiva, acredita que participação é “[...] a equalização das relações de 

poder entre atores privilegiados e não privilegiados na tomada de decisão formal ou informal 

de processos”74 [tradução nossa] (CARPENTIER, 2016, p.72).  

De acordo com essas perspectivas, nota-se que as trocas comunicativas que ocorrem no 

Instagram de Francisco não representariam formas de participação, visto que os seguidores não 

interferem na tomada de decisões, quanto aos eventos realizados pelo Papa e divulgados na rede 

social ou às questões abordadas nas publicações. As análises de Carpentier confirmam que, de 

fato, a comunicação que ocorre na página @franciscus é concebida pela interação, dado que 

são basicamente respostas ao que acessam, somente uma forma de estabelecer contato – mesmo 

que não seja pelo diálogo, mas pelo curtir ou pelo comentário. Expor opiniões sobre os posts, 

digitar “amém”, escrever uma oração ou inserir emojis – como será detalhado no capítulo 3 – 

não fazem dos seguidores de Francisco decisores das ações do líder máximo do Catolicismo. 

 Isto posto, as colocações explicitadas anteriormente permitem dizer que o processo 

comunicativo entre o Papa Francisco e seus seguidores é pautado na interação (CARPENTIER, 

2016) e, dentre os seus tipos, a que promove esse contato no ambiente digital é a mediada 

(THOMPSON, 1998). Ademais, essa comunicação se identifica tanto com a interação mútua 

quanto com a reativa (PRIMO, 1999; 2000) e se apropria do Instagram por meio das 

conversações (RECUERO, 2014). Portanto, a apropriação de um site de rede social para a 

propagação de mensagens religiosas, por meio de conversações, molda a interação mediada 

entre Francisco e seus fiéis, construindo assim uma interação mútua, na medida em que as trocas 

de mensagens ocorrem pela cooperação e “a cada evento comunicativo, a relação se transforma” 

(PRIMO; CASSOL,1999) ou uma interação reativa, quando as publicações são elaboradas com 

o intuito de implicar certa reação desejada e, de fato, conseguem provocar tal reação.  

 

2.3 Redes sociais e construção de nós  

 Visando analisar o relacionamento construído cotidianamente entre o Papa Francisco e 

seus seguidores no Instagram, é relevante compreender as características das redes sociais. 

                                                           
73 [...] defines participation as taking part in particular social processes, a definition which casts a very wide net. 

In this approach, participation includes many (if not all) types of human interaction, in combination with 

interactions with texts and Technologies. 
74 [...] the equalisation of power relations between privileged and non-privileged actors in formal or informal 

decision-making processes. 
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Desse modo, utiliza-se os pensamentos de Recuero, que parte do princípio que os atores são 

“os nós (ou nodos)” da rede e que “as conexões em uma rede social são constituídas dos laços 

sociais, que, por sua vez, são formados através da interação social entre os atores” (RECUERO, 

2009, p.30). Esses conceitos da autora podem não ser mais vistos como novos, porém trazem a 

base para esclarecer a dinâmica das interações sociais que ocorrem no ambiente digital na 

hipormodernidade. 

 Vale ressaltar que a autora utiliza os termos “interação mediada por computador” e 

“ciberespaço” para nomear as interações no ambiente digital e o “local” onde ocorrem essas 

trocas comunicativas, respectivamente. No entanto, essas são nomenclaturas que não se 

encaixam nos tempos hipermodernos, uma vez que as interações mediadas não ocorrem apenas 

pelo computador, existem dispositivos móveis que possuem a mesma função; e não há um 

desligamento entre o ambiente digital e o físico, ambos podem ser executados 

concomitantemente, logo parece que a ideia de “ciberespaço” já ganhou rugas. Não significa 

dizer que Recuero está equivocada nos seus estudos, mas sim que essas eram definições 

pertinentes ao cenário no qual escreveu e que no presente contexto não se adequam mais. 

 Para Recuero (2009, p.31), “a interação seria a matéria-prima das relações e dos laços 

sociais”, o que ratifica a pertinência do método netnográfico nesta pesquisa, que visa aprofundar 

a investigação da interação entre o Papa e os seus seguidores. Isso também é confirmado quando 

a autora fala sobre o que abarca o estudo em questão, uma vez que apresenta alguns aspectos 

que são retratados durante a análise do Instagram de Francisco. “Estudar a interação social 

compreende, deste modo, estudar a comunicação entre os atores. Estudar as relações entre suas 

trocas de mensagens e o sentido das mesmas, estudar como as trocas sociais dependem, 

essencialmente, das trocas comunicativas” (RECUERO, 2009, p.31). 

 Outro ponto importante para compreender a comunicação e o tipo de relacionamento 

que há nas redes sociais é a distinção entre interações mútua e reativas, como foi elucidado no 

subcapítulo anterior. É conveniente retomar esses termos para aplica-los à rede social estudada 

neste trabalho. Ambas as interações parecem caracterizar as que ocorrem no Instagram, uma 

vez que na mútua, tanto o “dono” do perfil quanto seus seguidores que reagem às suas postagens 

estão em constante negociação nas trocas comunicativas e ambos os lados afetam a interação, 

seja nos comentários, no like e/ou na possibilidade de ampliar o alcance da página. Diante da 

reverberação de determinada publicação, o responsável pela conta é capaz de identificar qual 

tipo de assunto é mais bem quisto, que também leva à interação reativa. Na mútua, “o contexto 

oferece importante influência ao sistema, por existirem constantes trocas entre eles. Por 
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conseguinte, os sistemas interativos mútuos estão voltados para a evolução e desenvolvimento” 

(PRIMO, 2000, p.86). Já a reativa, “por apresentar relações lineares e unilaterais, o reagente 

tem pouca ou nenhuma condição de alterar o agente” (PRIMO, 2000, p.87). No caso do 

Instagram do Papa, os reagentes possuem pouca capacidade de alterar o agente, mas não 

nenhuma, uma vez que a quantidade de curtidas, de comentários e de compartilhamentos 

expressam que tipo de conteúdo mais lhes interessam. 

Ademais, na página @franciscus, é possível notar, por um lado, que a reciprocidade 

interativa pode proporcionar um desenvolvimento das relações, visto que a figura clerical 

aparenta se tornar mais próxima a partir do momento em que seus seguidores conseguem 

responder às suas postagens (que se assemelham às suas falas em uma conversa), embora não 

haja um diálogo entre as partes – conforme será explicitado no capítulo destinado à 

apresentação dos dados coletados através da pesquisa netnográfica. O contexto também 

interfere diretamente em diversas postagens, quando, por exemplo, Francisco trata de questões 

sociais e políticas ou se refere às festividades da Igreja Católica. Quanto à evolução na interação 

mútua, pode-se perceber como a relação Igreja-fiéis vem sendo estreitada, devido a essa 

“proximidade online” entre o líder máximo católico e seus seguidores. O contato passa a ser 

mais frequente do que em tempos passados, que se limitava às programações do rádio e/ou da 

televisão. Até mesmo o alcance às pessoas que não seguem a religião, mas que passam a admirar 

o Papa, por ter mais contato com seus pensamentos a respeito do mundo e da vida, pode ser 

considerado uma forma de evolução. 

 Por outra perspectiva, a interação reativa também pode ocorrer no Instagram, visto que 

certas postagens são produzidas já pressupondo o feedback do público, com o objetivo de 

repercutir, aumentar o número de likes e conseguir influenciar o público com suas opiniões e/ou 

seus atos. A questão da falta de diálogo entre Francisco e seus seguidores – que será explanada 

no terceiro capítulo –, também caracteriza a interação reativa, pois há apenas a ação e a reação, 

não há troca comunicativa direta, a troca é apenas o retorno do público que manifesta o que é 

interessante veicular. O caráter reativo, do mesmo modo, configura as transmissões de rádio e 

televisão sobre o Papa, e as solenidades presididas por ele. Em tempos de comunicação de 

massa, os fiéis só conseguiam informações a respeito do líder religioso através dessas 

programações. Elas não foram abolidas, todavia, hoje, existem outros meios para receber essas 

notícias e de forma constante. Apesar das limitações do sistema reativo, ele parece ser 

interativo, dado que na hipermodernidade, os meios de comunicação de massa possibilitam a 

troca comunicativa a partir da divulgação, durante a transmissão, das mensagens dos ouvintes 
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ou telespectadores nas redes sociais do programa em questão, ou das ligações do público; bem 

como, quando a ressonância do público nas redes sociais colaboram para o tipo de conteúdo a 

ser elaborado nas próximas postagens. No entanto, isso já começa a se estender para a interação 

mútua, uma vez que se utilizam de meios em que há a capacidade dos envolvidos se afetarem 

reciprocamente. 

 Quando o assunto é redes sociais, muito se fala sobre interatividade, o que por vezes 

tem levado a equívocos na aplicação do termo, principalmente ao utilizá-lo como sinônimo de 

interação. Portanto, é importante esclarecer, a fim de melhor compreender a dinâmica do 

ambiente digital. Embora Lemos esteja com seu olhar voltado para a televisão e o computador, 

utilizando-os como exemplos para compreender os conceitos expostos em seu trabalho, é 

possível adaptar suas ideias ao atual contexto. Ele propõe “delimitar a ‘interatividade’ como 

uma ação dialógica entre o homem e a técnica” e ressalta que esse é um conceito ligado 

diretamente às novas mídias digitais (LEMOS, 1997, p.1). Para o autor, “o que compreendemos 

hoje por interatividade, nada mais é que uma nova forma de interação técnica, de cunho 

‘eletrônico-digital’, diferente da interação ‘analógica’ que caracterizou os media tradicionais” 

(LEMOS, 1997, p.1). Partindo da ideia de que a interação analógica é aquela que ocorre entre 

o homem e a máquina, e a digital, entre o homem e o conteúdo, Lemos (1997, p.3) explica que: 

A revolução digital possibilita o que chamamos aqui de uma terceira interatividade, a 

interatividade de tipo ‘eletrônico-digital’. Podemos notar assim, que a interatividade se 

situa em três níveis não excludentes: técnico ‘analógico- mecânico’, técnico ‘eletrônico-

digital’ e ‘social’ (ou simplesmente ‘interação’). A interatividade digital é um tipo de 

relação tecno-social [...]. 

 

 Montez e Becker também trazem a inquietação do que é interatividade em uma 

conjuntura voltada para a televisão e o computador, todavia seus esclarecimentos possuem 

relevância para o presente estudo. Para os autores, “a interação pode ocorrer diretamente entre 

dois ou mais entes atuantes, ao contrário da interatividade, que é necessariamente intermediada 

por um meio eletrônico [...]” (MONTEZ E BECKER, 2005, p.33). De acordo com Steuer (1992, 

p.84), “a interatividade acontece quando os usuários podem participar na modificação da forma 

e do conteúdo de um ambiente mediado em tempo real” [tradução nossa]75. A sucinta definição 

de Steuer (1992) parece clarear o que ocorre no Instagram, visto que a interatividade ocorre na 

possibilidade de alterar o conteúdo postado na rede concomitantemente com os demais 

envolvidos na interação mediada. Levar em conta a interação nessas “atividades interativas”, é 

dialogar com Primo, quando defende que “reduzir a interação a aspectos meramente 

                                                           
75Interactivity is the extent to wich users can participate in modifying the form and content of a mediated 

environment in real time.  
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tecnológicos, em qualquer situação interativa, é desprezar a complexidade do processo de 

interação mediada”. Ele diz ainda que “é fechar os olhos para o que há além do computador” 

(PRIMO, 2008, p.31), e trazendo para a conjuntura dos dispositivos móveis, é pensar além 

desses aparatos e considerar a interação social que ocorre nas mediações das redes sociais. 

 Assim como Recuero, Lemos também utiliza o termo “ciberespaço”, quando diz, por 

exemplo, que “essa nova qualidade da interatividade (‘eletrônico-digital’), como os 

computadores e o ciberespaço, vai afetar de forma radical a relação entre o sujeito e o objeto na 

contemporaneidade” (LEMOS, 1997, p.4). Mais uma vez, vale ponderar essa nomenclatura 

colocada pelo autor, uma vez que na época em que escreveu a obra era pertinente, porém 

atualmente essa ideia de universo destacado não é mais aplicável, dado que os ambientes físico 

e digital existem e atuam simultaneamente. No entanto, é possível trazer essa ideia de Lemos 

para adequar-se ao cenário atual, pensando os dispositivos móveis como viabilizadores da 

atuação concomitante no ambiente físico e digital, os quais interagem no cotidiano, e como 

capazes de afetar radicalmente a relação entre o sujeito e o objeto – e por objeto, pode-se 

considerar os dispositivos e o acesso às redes sociais através deles. 

 Mais do que prender-se a rótulos, é verificar que a interação mediada gera relações 

sociais que implicam laços sociais (RECUERO, 2009). A partir disso, o estudo se debruça sobre 

as relações construídas cotidianamente no Instagram entre o Papa Francisco e seus seguidores, 

e os possíveis laços que delas podem originar. É importante analisar se o laço social que se 

constituiu é voltado para um sentimento de amizade, de admiração e/ou de pertencimento à 

mesma religião. A fim de melhor esclarecer o que seria um laço, Recuero (2009, p.38) o define 

como “[...] a efetiva conexão entre os atores que estão envolvidos nas interações. Ele é 

resultado, deste modo, da sedimentação das relações estabelecidas entre agentes”. Além disso, 

os laços podem ser considerados simétricos ou assimétricos, sendo o primeiro referente à 

reciprocidade de um laço fraco ou forte entre as partes envolvidas e o segundo quando os laços 

possuem forças desiguais entre os indivíduos (RECUERO, 2009). Todavia, o pioneiro a tratar 

dos laços fracos e fortes foi Granovetter (1973), baseado na dinâmica interna das redes sociais 

– cuja análise será apresentada na subseção 2.6. O que parece é que os laços sociais que existem 

entre Francisco e seus seguidores são da ordem da assimetria, uma vez que a relação ocorre de 

um para muitos e os comentários das publicações não geram diálogos. Essa é mais uma questão 

a ser aprofundada durante a netnografia. 

 Existem outros aspectos das redes sociais que são pertinentes para compreender a 

presença do Papa Francisco no Instagram. Para Recuero (2009, p.108), estar em uma rede social 
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significa que os atores estão mais conectados, ou seja, “[...] há um aumento da visibilidade 

social desses nós. A visibilidade é constituída enquanto um valor porque proporciona que os 

nós sejam mais visíveis na rede”. Ela também aborda o conceito de reputação, o qual “[...] 

implica diretamente no fato de que há informações sobre quem somos e o que pensamos, que 

auxiliam outros a construir, por sua vez, suas impressões sobre nós” (RECUERO, 2009, p.109). 

A autora aponta para a popularidade, que está relacionada ao “valor relativo à posição de um 

ator dentro de sua rede social. Um nó mais centralizado na rede é mais popular, porque há mais 

pessoas conectadas a ele e, por conseguinte, esse nó poderá ter uma capacidade de influência 

mais forte que outros nós na mesma rede” (RECUERO, 2009, p.111). Por fim, ela fala sobre a 

autoridade, que “refere-se ao poder de influência de um nó na rede social. [...] É uma medida 

da efetiva influência de um ator com relação à sua rede, juntamente com a percepção dos demais 

atores da reputação dele” (RECUERO, 2009, p.113).  Em consonância com essas reflexões está 

Van Dijck (2016, p.19), quando diz que: 

A escolha do botão “like” revela uma predileção ideológica: favorece avaliações 

instantâneas, viscerais, emocionais e positivas. Desta forma, a popularidade 

transformada em um conceito codificado torna-se não apenas quantificável, mas 

também manipulável: promover classificações de popularidade é uma parte 

fundamental do mecanismo que envolve botões desse tipo. As pessoas que têm muitos 

amigos ou seguidores começam a ser consideradas influentes e sua autoridade ou 

reputação social aumenta à medida que recebem mais cliques [tradução nossa]76. 

 O Papa Francisco constrói sua imagem no Instagram a partir da veiculação de conteúdos 

que possam repercutir positivamente, ganhando visibilidade que fortalece sua reputação em 

nível mundial e, consequentemente, ganha popularidade na rede. Com isso, seu número de 

seguidores vai sendo ampliado assim como seu poder de influência. A autoridade de líder 

religioso expande para a autoridade de usuário na rede social, tornando-se um influenciador de 

opiniões. Embora a sua posição religiosa esteja embebida de teor soberano, se ele não transmitir 

mensagens bem quistas e frequentes no Instagram, não conseguirá persuadir o seu público ativo 

no ambiente digital, isto é, sua autoridade só existirá dentro da instituição a qual pertence e não 

conseguirá se aproximar dos seus fiéis, muito menos expandir a quantidade de admiradores. 

 

 

 

                                                           
76 La elección del botón “me gusta” delata una predilección ideológica: favorece evaluaciones instantáneas, 

viscerales, emocionales y positivas. De esta forma, la popularidad convertida en un concepto codificado se vuelve 

no sólo cuantificable, sino también manipulable: fomentar los índices de popularidad es parte fundamental del 

mecanismo que conllevan botones de este tipo. Aquellas personas que tienen muchos amigos os seguidores 

comienzan a ser consideradas influyentes, y su autoridad o reputación social aumenta a medida que reciben más 

clicks. 



88 
 

2.4 O cotidiano atravessado pelas interações mediadas   

 O Instagram foi a rede social escolhida para desenvolver este estudo sobre a interação 

cotidiana e o possível relacionamento entre Papa Francisco e seus seguidores. A fim de melhor 

elucidar essa rede, é pertinente discorrer acerca do seu surgimento, suas características técnicas 

e seu crescimento. Além disso, é válido compreender o atravessamento dessa mídia no 

cotidiano dos fiéis católicos presentes no ambiente digital. 

 De acordo com o G1 (2012b), entre fevereiro e março de 2010, Mike Krieger e Kevin 

Systrom criaram o Burbn, aplicativo do qual se originou o Instagram. Os fundadores revelaram 

que o Burbn era muito complicado devido às suas utilidades variadas – fazer fotos, check-ins e 

planos para o final de semana. Sendo assim, em outubro de 2010, esse aplicativo foi reformulado e 

transformado no Instagram “[...] que aplica filtros às imagens e as compartilha em redes como 

Facebook e o Twitter. O aplicativo, então disponível apenas para usuários de aparelhos da Apple77, 

acabou se tornando uma rede social: é possível curtir e comentar as fotos de amigos”. Em setembro 

de 2011, após 1 ano no mercado, o Instagram anunciou diversas mudanças estruturais, a chegada de 

novos filtros e melhorias na câmera (as fotos aumentaram de 612x612 pixels para 1936x1936 pixels, 

exceto no iPhone 3GS78, em que o novo tamanho era de 1536x1536 pixels). Finalmente, no dia 3 de 

abril de 2012, o Instagram lançou sua versão para Android79 (G1, 2012b, s./p.). Mas, essa não foi a 

única mudança do mês. Segundo o G1 (2012a), em 9 de abril de 2012, Mark Zuckerberg, fundador 

do Facebook, anunciou a compra do aplicativo de fotos/rede social pelo valor de US$ 1 bilhão. Desde 

então, o Instagram vem crescendo tanto em aperfeiçoamentos técnicos quanto em usuários e retorno 

financeiro. 

 Conforme aponta o mLabs (2018), o Instagram Stories foi lançado em agosto de 2016. Esse 

é um “recurso de fotos e vídeos efêmeros que desaparecem após 24 horas a partir do momento da 

publicação”. Ainda nesse mês, essa aplicação passou a permitir que “os usuários arrastassem os 

dedos para dar zoom em vídeos e dois toques rápidos para alternar entre a câmera traseira e a frontal 

durante gravações”. Em novembro desse mesmo ano, o recurso boomerang foi incorporado, o qual 

possibilita, nos stories, a criação de vídeos que progridem e retrocedem. Outra novidade, ainda em 

novembro de 2016, foi a função de “adicionar links de perfis corporativos e enviar os usuários para 

                                                           
77 “A Apple Inc. é uma das maiores empresas do ramo da informática presentes nos tempos de hoje, recebendo 

destaques com produtos como iPhone e iPad”, sendo esses compostos pelo sistema operacional iOS. Disponível 

em: <https://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/historia-da-apple>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
78 “O iPhone 3GS é o terceiro modelo de smartphone desenvolvido pela Apple, lançado no Brasil em agosto de 

2009”. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/iphone-3gs.html>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
79 “Android é o nome do sistema operacional baseado em Linux que opera em celulares (smartphones), netbooks 

e tablets. É desenvolvido pela Open Handset Alliance, uma aliança entre várias empresas, dentre elas a Google”. 

Disponível em: <https://www.significados.com.br/android/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/historia-da-apple
https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/iphone-3gs.html
https://www.significados.com.br/android/
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páginas de destino fora do Instagram”. Além disso, o Instagram passou a permitir que os usuários 

mencionassem outras pessoas nos stories, através da marcação do “@”; que fossem gravados vídeos 

ao vivo; e que houvesse trocas de mensagens diretas, que desaparecem após 24 horas, também 

chamadas de stories privadas. No mês seguinte, foram “lançadas as primeiras figurinhas (ou 

stickers), que são alteradas de acordo com o contexto. Nesse caso, foram utilizadas as referências ao 

Natal”.  Os stickers de horário, tempo e localização também foram incorporados, nessa época. 

Ademais, os stories passam a permitir a criação de múltiplas caixas de texto, que antes era limitada 

a uma; e a filmagem com mãos livres, que anteriormente, o usuário precisava pressionar o botão da 

câmera até o final da gravação do vídeo (MLABS, 2018, s./p., grifo nosso). 

 Ainda segundo o site mLabs (2018), em março de 2017, tornou-se possível salvar os vídeos 

gravados ao vivo. No mês seguinte, foram “lançados os selfie-stickers, pequenos adesivos 

personalizados pelo próprio usuário que podem ser colados às publicações no stories” e foi “liberado 

o envio de vídeos efêmeros por meio de mensagens diretas”. Em maio de 2017, o Instagram lançou 

as máscaras para stories, em que os usuários podem inserir, por exemplo, orelhas felpudas e narizes 

de cães, em suas fotos; os filtros, que modificam a textura e a tonalidade das publicações; e as 

hashtags nos stories. Já em julho de 2017, os stories, sejam com fotos ou vídeos, puderam ser 

respondidos. Em agosto do mesmo ano, surgiram as transmissões ao vivo em grupo, em que os 

usuários podem dividir a tela com outros no mesmo vídeo. Somente em setembro de 2017 que as 

máscaras foram liberadas para serem utilizadas nos vídeos dos stories; em outubro, foram 

incorporadas as enquetes, o recurso do superzoom e a possibilidade de sincronizar os stories do 

Instagram e do Facebook; em dezembro, foram lançados os “destaques”, que permitem que os 

stories não desapareçam após 24 horas (MLABS, 2018, s./p., grifo nosso). 

 O mLabs (2018) também aponta as inovações nos stories que ocorreram em 2018. Em 

janeiro desse ano, os GIFs80 puderam ser aplicados nos stories. Já em fevereiro, surgiram os stories 

em formato de texto, com fundos sólidos ou em gradiente81 e diversas fontes; a fotografia animada, 

permitindo somente um trecho em movimento e o restante da foto estática; as fotos em paisagem, 

passando a não precisar mais de cortes; o compartilhamento de posts de terceiros nos stories. Em 

                                                           
80 “O GIF é um formato de imagem que pode compactar várias cenas e com isso exibir movimentos. A sigla GIF 

significa Graphics Interchange Format, que na tradução literal para português seria formato para intercâmbio de 

gráficos”. Disponível em: <https://www.hostgator.com.br/blog/o-que-sao-gifs-e-como-usar/>. Acesso em: 22 set. 

2018. 
81 Gradiente ou degradê é uma sequência de tons de cores contínuos. 

https://www.hostgator.com.br/blog/o-que-sao-gifs-e-como-usar/
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abril de 2018, foram criadas integrações com o Spotify82 e a GoPro83, a fim de automatizar suas 

postagens nos stories; e no mês seguinte, surgiram os emojis deslizáveis para enquetes (MLABS, 

2018).  

 Outra grande novidade no Instagram foi o lançamento do IGTV, em junho de 2018. De 

acordo com o Ideal Marketing (2018), o IGTV é uma plataforma que possibilita a publicação e a 

visualização de vídeo de até 1 hora, diferente das publicações na timeline e nos stories, que podem 

ter entre 15 e 60 segundos. É válido pontuar que, “em um primeiro momento foi lançado um 

aplicativo para atender a essa função, contudo agora é possível usar a função apenas atualizando o 

aplicativo do próprio Instagram. Depois da atualização, fica disponível no canto superior da tela 

inicial um ícone laranja que lembra muito um aparelho de TV” (IDEAL MARKETING, 2018, s./p.). 

Já em julho de 2018, conforme aponta o mLabs (2018), o recurso de perguntas foi incorporado aos 

stories, proporcionando interação entre os usuários nesse local. Essas perguntas são vistas de maneira 

privada, no campo de “views”; podem ser respondidas de modo privado, via direct84, ou serem 

compartilhadas no próprio stories, porém o usuário que enviou a pergunta fica anônimo para os 

seguidores (MLABS, 2018, grifo nosso). 

 Diante desse breve relato do desenvolvimento do Instagram, pode-se perceber que as maiores 

novidades dessa rede social ocorrem nas publicações efêmeras, os stories. Os posts na timeline se 

limitam a fotos e vídeos de curta duração, com a possibilidade de aplicar filtros neles, adicionar 

legendas com textos, emojis e/ou hashtags. Além disso, a localização de onde foi realizado o registro 

da imagem pode ser inserida à postagem, bem como marcar as pessoas que estão presentes nela. 

Publicado o conteúdo, terceiros podem curtir (clicando no ícone ou realizando um clique duplo 

sobre a imagem); comentar (clicando no ícone ); adicionar ao stories (clicando no ícone ); 

salvar no Instagram (clicando no ícone ) para poder acessar, posteriormente, em sua página 

inicial, ao clicar no ícone , localizado no canto superior direito da tela, e em ; e/ou 

repostar, todavia para isso, é preciso do auxílio de um aplicativo específico como, por exemplo, o 

                                                           
82 “O Spotify é um serviço de streaming digital que dá acesso instantâneo a milhões de músicas, podcasts, vídeos 

e outros conteúdos de artistas de todo o mundo”. Disponível em: < 

https://support.spotify.com/br/using_spotify/the_basics/what-is-spotify/>. Acesso em: 22 set. 2018. 
83 A GoPro é uma câmera que, incialmente, foi criada por apaixonados pela fotografia e pelos esportes radicais, a 

fim de capturar imagens incríveis, que só poderiam ser visualizadas em primeira pessoa. Ela possui um sistema 

avançado de estabilização de imagem; é portátil e leve; acompanha um case à prova d’água com proteção contra 

choques; e tem suportes que podem resistir aos mais variados esportes. Disponível em: < 
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/05/quais-vantagens-de-comprar-uma-camera-

gopro.html>. Acesso em: 22 set. 2018. 
84 Recurso para conversa privada no Instagram. 

https://support.spotify.com/br/using_spotify/the_basics/what-is-spotify/
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/05/quais-vantagens-de-comprar-uma-camera-gopro.html
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/05/quais-vantagens-de-comprar-uma-camera-gopro.html
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Repost for Instagram85, disponível para iOS e Android. É importante destacar que as publicações na 

timeline são as mais utilizadas por Francisco, já que o recurso dos stories é utilizado raríssimas vezes 

em sua página, em períodos bastante espaçados e não contemplados nos meses escolhidos para este 

estudo. 

 Nota-se que um aplicativo voltado apenas para publicação de fotos se tornou uma rede social, 

que abarca relações interpessoais através da interação mediada que ela propõe. Um “lugar digital” 

direcionado para postagens de fatos cotidianos por meio de fotografias, vem sendo praticado pelo 

Papa Francisco com a veiculação de mensagens de fé e esperança, abarcando ensinamentos cristãos 

e assuntos políticos e sociais – como pode ser visto nas figuras 4 e 5 –, fazendo surgir um novo 

espaço religioso. Conforme diz De Certeau (2014, p.184, grifo do autor), “[...] o espaço é um lugar 

praticado”, exemplificando “[...] a rua geometricamente definida por um urbanismo é transformada 

em espaço pelos pedestres”. As postagens de Francisco apontam para o que De Certeau (2014, p.41) 

nomeia como “maneiras de fazer”, as quais “constituem as mil práticas pelas quais usuários se 

reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural”. Ou seja, Papa 

Francisco não está no Instagram para o seu lazer, para compartilhar sua vida pessoal, mas sim para 

propagar a fé católica; divulgar questões políticas e sociais; construir uma imagem positiva da Igreja; 

reter os fiéis, conquistar novos e reconquistar os afastados. 

 

Figura 4 – Postagem de cunho religioso  

 

Fonte: Instagram @franciscus, 201886 

 

                                                           
85 As informações para saber como esse app funciona estão disponíveis em: < 

https://www.mlabs.com.br/blog/como-fazer-repost-no-instagram/>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
86 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BhCJNZajIc8/?hl=pt-br&taken-by=franciscus>. Acesso em: 01 

abr. 2018. 

https://www.mlabs.com.br/blog/como-fazer-repost-no-instagram/
https://www.instagram.com/p/BhCJNZajIc8/?hl=pt-br&taken-by=franciscus
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Figura 5 – Postagem de cunho político e social 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 201887 

 

 Dois conceitos definidos pelo autor são consideráveis para a compreensão das maneiras de 

fazer do Papa no Instagram: a estratégia e a tática. Segundo De Certeau (2014, p.93, grifo do autor), 

a primeira se refere ao “[...] cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna possível 

a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, 

uma instituição científica) pode ser isolado”, ela “[...] postula um lugar suscetível de ser circunscrito 

como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos 

ou ameaças (os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade [...])”. Já a 

segunda é “[...] a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. [...] A tática não 

tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como 

organiza a lei de uma força estranha” (DE CERTEAU, 2014, p.94). Dito de outro modo, as 

estratégias são as condições externas com as quais os sujeitos se defrontam e as táticas são as formas 

que os sujeitos encontrarão para lidar com as condições estratégicas. Assim, percebe-se que 

Francisco, exposto às circunstâncias estratégicas impostas no contexto digital hipermoderno, 

utilizou-se de táticas comunicacionais das redes sociais para reinventar o cotidiano da comunidade 

católica, a fim de gerar interação com a mesma. 

 Essas apropriações tanto de Francisco quanto dos seus seguidores confluem com o que De 

Certeau (2014) fala a respeito do lugar praticado. Para o autor, “praticar o espaço é [...] no lugar, 

ser outro e passar ao outro” (DE CERTEAU, 2014, p.177, grifo do autor). Destarte, o 

Instagram não foi concebido com a finalidade de cunho religioso, podendo ser utilizado para 

                                                           
87 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BgUXooODRt8/?hl=pt-br&taken-by=franciscus>. Acesso em: 

15 mar. 2018. 
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diversos fins a partir de postagens de fotografias, todavia a conta @franciscus se tornou um 

espaço para propagar cotidianamente a fé em virtude da apropriação pelo Papa. Logo, conforme 

diz De Certeau (2014, p.167), “supõe-se que as práticas do espaço correspondam, elas também, 

a manipulações sobre os elementos de base de uma ordem construída”. 

O fato de Francisco se apropriar do Instagram para disseminar mensagens relacionadas 

à fé cristã não significa dizer que ele tenha sido o pioneiro a utilizar essa rede social com o 

propósito diferente do entretenimento. Empresas, atores, cantores, entre outras entidades, fazem 

uso do Instagram para difundir suas imagens e ampliar a quantidade de seguidores, com 

propósitos que superam o sentido primeiro da rede social. Até mesmo alguns Padres88 já eram 

ativos no ambiente digital. Entretanto, a posição de líder máximo da Igreja Católica Apostólica 

Romana vincula diretamente a imagem do Papa à imagem da instituição. Dentre todos os Papas, 

apenas Bento XVI e Francisco exerceram seus pontificados em um cenário envolto pelas mídias 

digitais, contudo o atual Papa se destacou em relação ao seu antecessor quanto à participação 

nesse ambiente, através da adesão ao Instagram e das publicações frequentes nas redes sociais. 

 O trabalho de De Certeau (2014) demonstra que os sujeitos que consomem conteúdos são 

capazes de produzir algo novo a partir do que lhe é oferecido. Segundo o autor, “essas maneiras de 

se reapropriar do sistema produzido, criações de consumidores, visam uma terapêutica de 

socialidades deterioradas, e usam técnicas de reemprego onde se podem reconhecer os 

procedimentos das práticas cotidianas” (DE CERTEAU, 2014, p.51, grifo do autor). Desse modo, é 

possível depreender duas dimensões: a utilização do ambiente digital pelo líder religioso e a criação 

de páginas não oficiais do Papa na rede.  

No primeiro fato, por estar imerso no cenário hipermoderno, envolvido pelas tecnologias 

digitais e pelas redes sociais, Francisco parece sair da zona de conforto de veicular mensagens aos 

fiéis somente nas cerimônias religiosas e nas transmissões dos meios de comunicação de massa, para 

reinventar esse cotidiano apropriando-se do ambiente online. Assim, ele passa a construir uma nova 

maneira de estreitar a sua comunicação com a comunidade católica. No segundo, os seguidores do 

Papa criam páginas paralelas nas redes sociais, nas quais se apropriam dos conteúdos publicados do 

e pelo clérigo nas suas contas oficiais e nos demais meios de comunicação, para a partir disso 

produzir novos conteúdos. Conforme diz De Certeau (2014, p.168), “o espaço assim tratado e 

alterado pelas práticas se transforma em singularidades aumentadas e em ilhotas separadas”. 

Em ambos os casos, o Instagram e as interações que nele possam surgir estão atravessando o 

cotidiano dos envolvidos. A rede social parece ter tomado dimensões maiores no que tange a 

                                                           
88 Os principais Padres midiáticos serão apresentados no segundo capítulo deste trabalho. 
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comunicação da Igreja Católica, através da conta de Francisco. Como diz Puntel (2011, p.238), 

“os novos meios e tecnologias de comunicação, cada vez mais usados, velozes e invasivos, são 

características de nossa época e têm modificado profundamente a existência cotidiana das 

pessoas”. 

Contudo, essas páginas não-oficiais do Papa Francisco podem não ser apenas uma espécie 

de fã clube, mas também podem ser acessadas por pessoas buscando resultado numérico nas redes 

sociais, devido à máxima de que “o Papa é pop”. Se for a primeira alternativa, essas páginas parecem 

ser elaboradas para fomentar a sensação de proximidade e de intimidade com o líder religioso; e/ou 

para popularizarem Francisco, já que são outros perfis de propagação da fé católica. Caso seja a 

segunda, pode ser que alguns dos seus seguidores, vendo o alcance das suas publicações e o 

crescimento da visibilidade da sua página, almejem ampliar sua popularidade. Ou seja, parte-se do 

princípio de que se Francisco consegue grandes números de curtidas, comentários e seguidores; 

veicular conteúdos semelhantes e/ou sobre ele, resultará em destaque na rede. Independentemente 

do motivo, o fato é que essa prática é um exemplo de reapropriação. Se Francisco apropria o 

Instagram para uso religioso, esses seguidores que criam e administram as páginas não-oficiais, se 

reapropriam da ação do Papa nessa rede social. 

 O Papa parece estar utilizando as redes sociais, em especial o Instagram, para recriar 

maneiras de comunicação da Igreja mais compatíveis ao cenário hipermoderno, o que as tornam 

mecanismos que contribuem para as artes de fazer tanto do cotidiano (DE CERTEAU, 2014) 

cristão católico quanto de outros seguidores que ultrapassam o público religioso. Suas 

mensagens de esperança, de cunho político e social parecem estar conseguindo não só 

reaproximar seus fiéis, mas também conquistar pessoas de nenhuma ou de diversas crenças. 

Seguindo os pensamentos do autor (2014), as astúcias de Francisco em reinventar o cotidiano 

da Igreja, no que tange à interação com os seus seguidores por meio da presença no ambiente 

digital, contribuem para o maior alcance de suas mensagens. O clérigo parece estar enraizando 

esse tipo de comunicação que, por conseguinte vem se tornando um posicionamento da 

instituição e não apenas da figura do Papa, uma vez que essa conexão existe pelo fato dele ser 

o líder máximo da Igreja Católica. Portanto, as astúcias levaram à reinvenção do cotidiano da 

Igreja e dos seus seguidores por meio da apropriação do Instagram. 
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2.5 A missão persuasiva do Catolicismo com o uso do Instagram 

 Em tempos hipermodernos, no qual a velocidade no cotidiano e a exaltação da 

racionalidade moldam o ritmo da vida dos sujeitos, parece ser preciso um maior poder de 

persuasão por parte das religiões, principalmente as de cunho cristão, que são vistas como mais 

tradicionais. Mesmo com aqueles cujas raízes são cristãs, mas a vivência religiosa vem se 

perdendo, um diálogo mais aproximativo pode ser uma oportunidade para conseguir captar a 

atenção. Desse modo, parece que o Papa Francisco compreendeu o cenário e vem procurando 

se adequar aos novos modos de ser católicos, embalados pela lógica do efêmero, do instantâneo 

e do racional. 

 A fim de desvelar o cenário atual, vale ressaltar os pensamentos de Hervieu-Léger 

(2008). Embora tenha escrito sua obra abordando a era moderna, é também possível notar 

semelhanças com a hipermodernidade. De acordo com a autora, a modernidade é caracterizada 

pela racionalidade, pela capacidade de o homem ser “dono” da sua própria vida e pela 

dissociação entre o político e o religioso, o econômico e o doméstico, sendo esses os motivos 

que levam uma sociedade a enfraquecer no âmbito religioso. Além disso, Hervieu-Léger 

acredita que a modernidade é o pano de fundo de sociedades “laicizadas”, isto é, “[...] a tradição 

religiosa não constitui mais um código de sentido que se impõe a todos” (HERVIEU-LÉGER, 

2008, p.34). Klauck (2011) também trata esse assunto, afirmando que, historicamente, a Igreja 

Católica, em vários momentos, “[...] conseguiu frear as ‘novidades’, contestações e 

questionamentos contra sua unidade. A diferença desse contexto é que as transformações são 

externas à instituição, representadas pela consolidação do processo de laicização da sociedade 

e das formas de Estado [...]”. Nota-se, portanto, que a racionalização da ciência que veio à tona 

na modernidade foi expandida para a vida social na hipermodernidade, tornando os homens 

cada vez mais refutadores da tradição religiosa.  

 Ademais, diante da diversidade de crenças, que nos tempos hipermodernos são, de certa 

maneira, mais explícitas, do agnosticismo e do ateísmo mais declarado socialmente, conquistar 

e/ou reconquistar fiéis tem se tornado uma missão cada vez mais árdua. A religião não é mais 

o principal meio de esclarecimento sobre as questões da vida, a racionalização diante dos 

problemas vem ampliando seu espaço e “[...] o aspecto decisivo desta ‘perda de 

regulamentação’ aparece principalmente na liberdade com que os indivíduos ‘constroem’ seu 

próprio sistema de fé, fora de qualquer referência a um corpo de crenças institucionalmente 

validado” (HERVIEU-LÉGER, 2008, p.42). Embora essa “desregulamentação” da Igreja possa 

implicar dificuldade para resgatar seus fiéis, também pode ser uma lacuna para as mensagens 
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religiosas alcançarem pessoas que não seguem uma religião específica. Isso faz, por exemplo, 

com que as palavras do Papa nas redes sociais sejam bem quistas por um número maior de 

seguidores, devido à liberdade de admirar líderes de diversas vertentes religiosas. 

 Isto posto, não significa dizer que a crença desapareça no cotidiano dos sujeitos 

hipermodernos, “[...] ela se desdobra e se diversifica, ao mesmo tempo em que rompem, com 

maior ou menor profundidade, de acordo com cada país, os dispositivos de seu enquadramento 

institucional (HERVIE-LÉGER, 2008, p.44)”. Além disso, a hipermodernidade vem sendo 

palco de uma nova identidade cultural que emerge dos novos modos de ser, conduzindo uma 

lógica de volatilidade cotidiana. De acordo com Stuart Hall, existem três concepções de 

identidade: do sujeito do Iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno89. A 

primeira estava calcada em um indivíduo centrado e unificado, bem como orientado pela razão, 

“[...] cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito 

nascia e com ele se desenvolvia, [...] permanecendo essencialmente o mesmo [...] ao longo da 

existência do indivíduo” (HALL, 2005, p.10-11). Já a segunda, estava envolvida pelas 

complexidades da modernidade, cujo “[...] núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-

suficiente, mas era formado na relação com ‘outras pessoas importantes para ele’, que 

mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela 

habitava” (HALL, 2005, p.11). Ainda sobre a identidade do sujeito sociológico, o autor afirma 

que: 

A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o “interior” e o 

“exterior” entre o mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a “nós 

próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos seus 

significados e valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para alinhar nossos 

sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 

cultural (HALL, 2005, p.11-12). 

 

A partir dessa identidade que vem à tona a do sujeito pós-moderno, uma vez que se 

acredita que justamente as características da segunda identidade exposta são modificadas, 

fazendo surgir a terceira. “O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada 

e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas” (HALL, 2005, p.12). Trata-se de um sujeito 

mais difícil de ter sua atenção captada; suscetível a mudanças constantes de hábitos, valores, 

comportamentos, opiniões, dentre outros. Como diz Hall (2005, p.12), “o próprio processo de 

                                                           
89 Hall (2005), assim como Sibilia (2008), também se refere aos sujeitos hipermodernos (nomenclatura adotada 

neste trabalho) como pós-modernos. 
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identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais 

provisório, variável e problemático”. 

Assim como Hall, Sibilia (2008, p.16) também identifica o caráter mutável dos sujeitos 

hipermodernos90, quando afirma que “[...] as subjetividades são modos de ser e estar no mundo, 

longe de toda essência fixa e estável que remete ao ‘ser humano’ como uma entidade a-histórica 

[...]”. Hall aponta que “as sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades de 

mudança constante, rápida e permanente (2005, p.14). Esta é a principal distinção entre as 

sociedades ‘tradicionais’ e as ‘modernas’91”. Essas alterações incessantes abordas por Hall 

(2005) e Sibilia (2008) ratificam o cerne do sujeito hipermoderno, o qual é hiperacelerado e 

está hiperconectado. São, justamente, os católicos embalados por essa lógica, presentes no 

ambiente digital, que a Igreja Católica tenta se aproximar, a fim de não os perdê-los ou resgatá-

los. Apreendendo esse cenário de transmutações identitárias, de consumo tanto de produtos 

quanto de serviços, envolvidas pelo surgimento de novas tecnologias, Sibilia (2008, p.25) 

afirma que: 

[...] é impossível desdenhar a relevância dos laços incestuosos que amarram essas 

novas tecnologias ao mercado, instituição onipresente na contemporaneidade, e muito 

especialmente na comunicação mediada por computador. Laços que também as 

prendem a um projeto bem identificável: o capitalismo atual, um regime histórico que 

precisa de certos tipos de sujeitos para alimentar suas engrenagens (e seus circuitos 

integrados, e suas prateleiras e vitrines, e suas redes de relacionamento via web). 

 

  

Embora Sibilia (2008) traga a concepção de “comunicação mediada por computador” – 

adequada à época da escrita –, seu pensamento cabe às redes sociais que são discutidas neste 

estudo. Acessar essas redes não se restringe mais ao uso do computador, visto que os 

dispositivos móveis permitem a conexão a todo momento. Logo, a hipermodernidade parece 

estar sendo regida por novas formas de consumo, desde um bem tangível de “última geração” 

até um serviço de rede social. Esses novos hábitos de consumo podem implicar mudanças nos 

relacionamentos, nas trocas comunicacionais. É a essa conjuntura que Francisco vem buscando 

adaptar-se, seguindo a lógica que as “[...] instituições que tentam renovar sua pedagogia em 

direção às jovens gerações cujos comportamentos e expectativas as derrotam” (HERVIEU-

LÉGER, 2008, p.57) pode ser o caminho para a aproximação da população católica 

hipermoderna e também para cativar novos fiéis.  

                                                           
90 Lembrando que Hall (2005) utiliza os termos “modernidade tardia” e “pós-moderno”, e Sibilia (2008) apenas 

“pós-moderno” para identificar a sociedade contemporânea, porém a nomenclatura adotada neste estudo é 

“hipermoderno” (LIPOVETSKY, 2004). 
91 O autor se refere à “modernidade tardia”, nomenclatura utilizada para designar a contemporaneidade. 
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Nesse contexto, o Papa Francisco representa uma figura emblemática, assumindo um 

papel ativo como comunicador e fazendo vasta utilização dos novos meios digitais a fim de se 

aproximar dos católicos. Conforme já exposto, Francisco expandiu sua presença no ambiente 

online com sua conta @franciscus, pois, embora tenha consciência das mensagens concisas nas 

redes sociais, o Instagram amplia as possibilidades de comunicação, proporcionando 

publicações de imagens, vídeos e textos mais longos do que o Twitter, que limita a 280 

caracteres92 por postagem. Esses formatos permitidos no Instagram parecem aproximar mais os 

seguidores do que está sendo veiculado. Conforme aponta Heron Rocha (2017, s./p.), “uma 

imagem, quando bem elaborada, transmite a sua mensagem de forma rápida, objetiva e direta. 

[...] As imagens têm papel especial no estímulo de nossas emoções. Elas atraem o olhar e 

despertam os sentidos, nos induzindo ao pensamento”. Sontag (2006, p.38) também diz que “as 

imagens paralisam. As imagens anestesiam. Um evento conhecido por meio de fotos certamente 

se torna mais real do que seria se a pessoa jamais tivesse visto as fotos [...]” [tradução nossa]93. 

Embora as redes sociais ainda não fossem prevalentes em 2008, a abordagem de visibilidade 

nas mídias comunicacionais, proposta por Thompson, também possui consonância com essas 

questões do uso de imagens, vídeos e textos: 

[...] na maioria das mídias comunicacionais, a visualidade não é uma dimensão 

sensória isolada, mas vem geralmente acompanhada pela palavra falada ou escrita – 

trata-se do áudio-visual ou do textual-visual. Ver nunca é «pura visão», não é uma 

questão de simplesmente abrir os olhos e captar um objeto ou acontecimento. Ao 

contrário, o ato de ver é sempre moldado por um espectro mais amplo de pressupostos 

e quadros culturais e pelas referências faladas ou escritas que geralmente 

acompanham a imagem visual e moldam a maneira como as imagens são vistas e 

compreendidas (THOMPSON, 2008, p.21). 

  

Além das fotos e dos vídeos postados na timeline94, na maioria das vezes, com um texto 

acompanhando como legenda, Francisco também utilizou o stories no mês de março de 2018, 

porém não prosseguiu com esse tipo de publicação em abril. Em ambos os tipos de publicação, 

os seguidores podem comentar e curtir (representado pelo ícone do coração). Na conta do Papa, 

quando as postagens fotográficas e audiovisuais não são acompanhadas por textos, elas são 

                                                           
92 Em 7 de novembro de 2017, o Twitter anunciou que os tweets podem ter até 280 toques. Disponível em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/11/1933591-twitter-libera-postagens-de-ate-280-caracteres-para-todos-

os-usuarios.shtml>. Acesso em: 18 mar. 2018. 
93 Las imágenes pasman. Las imágenes anestesian. Un acontecimiento conocido mediante fotografías sin duda 

adquiere más realidad que si jamás se hubieran visto [...]. 
94 “[...] Significa "linha do tempo", na língua portuguesa. O termo timeline é bastante conhecido entre os usuários 

das redes sociais na internet, como o Facebook, Twitter e Instagram. Trata-se da ordem das publicações feitas nas 

plataformas sociais online [...]”. Disponível em: <https://www.significados.com.br/timeline/>. Acesso em: 19 mar. 

2018. 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/11/1933591-twitter-libera-postagens-de-ate-280-caracteres-para-todos-os-usuarios.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/11/1933591-twitter-libera-postagens-de-ate-280-caracteres-para-todos-os-usuarios.shtml
https://www.significados.com.br/timeline/
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seguidas de hashtags95. Segundo Luiza Drubscky (2018, s./p., grifo nosso), “[...] escolher as 

hashtags certas pode ter papel fundamental no alcance das suas publicações, aumentando o 

número de seguidores, fãs ou clientes”. Sendo assim, essas possibilidades interativas são 

ratificadas com o pensamento de Thompson (2008, p.17), quando diz que: 

As mídias comunicacionais não se restringem aos aparatos técnicos usados para 

transmitir informações de um indivíduo a outro enquanto a relação entre eles 

permanece inalterada; ao contrário, usando as mídias comunicacionais «novas» 

formas de agir e interagir são criadas considerando-se suas propriedades distintivas 

específicas. 

  

 Thompson (2008) vai além e afirma que a nova visibilidade, a qual denominou de 

mediada, não é mais recíproca, isto é, o campo de visão se torna unidirecional. Para o autor, 

“[...] aquele que vê pode enxergar pessoas que estejam distantes e que são filmadas ou 

fotografadas, mas estas últimas não podem vê-lo, na maioria dos casos. Pessoas podem ser 

vistas por muitos observadores sem que elas próprias sejam capazes de vê-los [...]” 

(THOMPSON, 2008, p.21). Trazendo esse pensamento para o Instagram, o campo de visão não 

é necessariamente unidirecional, visto que existem pessoas que seguem umas as outras, logo 

são vistas e também veem. Todavia, no caso do Papa Francisco, realmente essa visibilidade 

ocorre apenas em uma direção, pois em sua conta @franciscus, o mesmo não segue ninguém, 

mas é seguido por mais de 5 milhões de pessoas. Outro aspecto explicitado por Thompson é a 

desespacialidade da visibilidade nas mídias comunicacionais, já que a interação que ocorre nas 

redes sociais é a mediada, a qual está “livre das amarras da co-presença”, como foi apresentado 

no subcapítulo 2.2:  

[...] com o desenvolvimento da comunicação mediática a visibilidade está livre das 

propriedades espaciais e temporais do aqui e agora. A visibilidade das pessoas, suas 

ações e acontecimentos estão libertos do compartilhamento de um solo comum. Um 

indivíduo não precisa mais estar presente no mesmo âmbito espaço-temporal para que 

possa ver um outro indivíduo ou para acompanhar uma ação ou acontecimento: uma 

ação ou acontecimento pode fazer-se visível para outras pessoas através da gravação 

e transmissão para os que não se encontram presentes fisicamente no lugar e no 

momento do ocorrido. O campo da visão é ampliado espacialmente e pode também 

ser alargado temporalmente [...] (THOPMSON, 2008, p.20-21). 

 

 Essa nova visibilidade proporcionada pelo ambiente online, marca uma das principais 

vantagens da comunicação digital: a ampliação espacial e temporal da visão. Isto é, por mais 

que uma pessoa publique fotos ou vídeos em um determinado horário, utilizando seu dispositivo 

eletrônico em qualquer que seja o lugar, esses conteúdos poderão ser visualizados tanto por ela 

                                                           
95 “É uma palavra-chave antecedida pela cerquilha (#) que as pessoas geralmente utilizam para identificar o tema 

do conteúdo que estão compartilhando nas Redes Sociais. [...] Cada hashtag criada é transformada em um hiperlink 

que irá direcionar a pesquisa para todas as pessoas que também marcaram os seus conteúdos com aquela hashtag 

específica”. Disponível em: <https://marketingdeconteudo.com/o-que-e-hashtag/>. Acesso em: 19 mar. 2018. 

https://marketingdeconteudo.com/author/luiza/
https://marketingdeconteudo.com/o-que-e-hashtag/
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quanto por quem acessa às suas postagens, quantas vezes quiser, onde estiver e na hora que 

desejar. Essas potencialidades proporcionadas pela Internet aguçaram a Igreja Católica, a partir 

do momento que admitiram que seria a comunicação mais prolongada possível. Uma matéria 

de jornal impresso até pode ser lida várias vezes, mas uma hora ela irá para o lixo ou poderá ser 

esquecida no banco do ônibus. Um programa de televisão pode até ser transmitido mais de uma 

vez, porém o telespectador fica refém do espaço e do tempo para assistir novamente. Um filme 

visto no cinema ou em casa sofre as mesmas limitações. Todavia, com o desenvolvimento das 

tecnologias digitais, tudo isso pode ser acessado a qualquer momento e em qualquer lugar – 

desde que tenha a mão um dispositivo eletrônico. Mais ainda, seu cotidiano, o dos seus amigos 

e das figuras públicas que admira, também podem ser acessados quando e onde quiser. 

 Diante de um cenário complexo, envolvido pelo ceticismo, pela racionalidade e pela 

brevidade, o Papa Francisco conseguiu identificar o caminho pelo qual deve percorrer para 

ganhar visibilidade da comunidade católica. Por meio de postagens de fotos, vídeos e stories, 

juntamente com textos ou hashtags, ele vem construindo sua comunicação no Instagram. Desse 

modo, é interessante pensar no motivo pelo qual seus mais de 5 milhões de seguidores o 

acompanham nessa rede social, curtem, comentam suas publicações, mesmo não sendo 

respondidos nem seguidos. Para isso, será desvelado na próxima subseção as questões sobre 

celebridades, influenciadores digitais e fãs. 

 

2.6 Celebridade e/ou influenciador? Papa Francisco no Instagram 

 A popularidade do Papa Francisco nas redes sociais parece estar fazendo dele uma figura 

capaz de persuadir e atrair multidões, mesmo que no ambiente digital. Esse é um assunto a ser 

explicitado através dos estudos sobre celebridades, influenciadores digitais e fãs, a fim de 

elucidar que tipo de relacionamento é construído no Instagram, entre Francisco e os seus 

seguidores. Sua imagem continua sendo apenas de um líder religioso ou as redes sociais 

potencializaram sua representação? 

 Segundo Paula Simões (2013), a palavra ídolo tem sua origem no latim “idolum” e no 

grego “eídolon”, cujo significado é “imagem”. Outro conceito para a palavra é “objeto de 

grande paixão” (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2017, s./p.). Dessa forma, Simões (2013, p.105) 

acredita que “[...] os ídolos contemporâneos são também as figuras públicas que se destacam 

no cenário social — e midiático —, por suas atuações em diferentes esferas (na música, no 

cinema, no esporte ou na TV)”. Complementando a ideia da autora e aproximando do assunto 
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deste estudo, pode-se dizer que essas figuras, como no caso do Papa Francisco, também podem 

atuar nas redes sociais.  

Já a palavra celebridade é o termo “[...] mais utilizado na contemporaneidade para 

nomear as figuras públicas alçadas ao lugar da fama” (SIMÕES, 2013, p.106), cujo significado 

é “notabilidade, pessoa célebre. Coisa extraordinária. Fama, renome” (DICIONÁRIO 

AURÉLIO, 2017, s./p.). Assim, identifica-se também o que significa o termo “fama”: 

“apreciação favorável em que o público tem o talento, habilidade ou saber de alguém. 

Reputação; glória; notícia” (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2018, s./p.). Com efeito, Francisco é 

uma figura pública e reconhecida em âmbito global – seja por admiradores ou críticos –, o que 

qualifica a sua fama. Essa relação entre fama e celebridade é aprofundada por Chris Rojek, 

quando explicita a origem das palavras, as quais possuem conexões desde sua etimologia:  

a raiz latina do termo é celebrem, que tem conotações tanto de “fama” quanto de “estar 

aglomerado”. Existe também uma conexão em latim com o termo celere, de onde vem 

a palavra em português celeridade, significando “veloz”. As raízes latinas indicam 

um relacionamento no qual uma pessoa é identificada como possuindo singularidade, 

e uma estrutura social na qual a característica da fama é fugaz. Em francês, a palavra 

célebre, “bem conhecido em público”, tem conotações semelhantes. E, além disso, 

sugere representações da fama que florescem além dos limites da religião e da 

sociedade cortesã. Em resumo, associa celebridade a um público, e reconhece a 

natureza volúvel, temporária, do mercado de sentimentos humanos (ROJEK, 2008, 

p.11, grifo do autor).  

 

 Bauman (2003) fala tanto sobre celebridade quanto sobre ídolo, porém de maneiras 

diferentes das abordadas anteriormente. Para ele, os ídolos “[...] invocam a ‘experiência da 

comunidade’ sem comunidade real, a alegria de fazer parte sem o desconforto do 

compromisso”. O autor diz ainda que os ídolos “[...] foram feitos sob encomenda para uma vida 

fatiada em episódios. As comunidades que se formam em torno deles são comunidades 

instantâneas prontas para o consumo imediato – e também inteiramente descartáveis depois de 

usadas” (BAUMAN, 2003, p.66). As definições de Bauman para “ídolo” se identificam em 

parte com a atuação do Papa Francisco na rede, uma vez que sua conta no Instagram pode ser 

vista como uma “experiência da comunidade”, mas como o próprio autor diz, sem ter um 

compromisso firmado, conforme ocorre nas comunidades reais. Os seguidores, a princípio, 

possuem admiração por uma pessoa em comum, podem manter diálogo nos comentários ou, 

até mesmo, seguirem uns aos outros, mas não são obrigadas a nenhum tipo de acordo. No 

entanto, o clérigo não foi uma figura criada, moldada para atender a uma demanda de forma 

transitória. Pelo contrário, Francisco é a priori o líder máximo da Igreja Católica – essa posição 

existe independentemente das redes sociais – e demonstra buscar uma aproximação constante 

com os seus fiéis, justamente devido à efemeridade da vida contemporânea. 
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 Esses pensamentos do autor estão envolvidos pelo conceito de comunidade estética, que 

segundo ele, nem todas “[...] são centradas em ídolos. O papel da ‘celebridade na ribalta’ pode 

ser desempenhado por outras entidades, notadamente uma ameaça real ou imaginária, mas 

terrificante [...] ou pela figura de um ‘inimigo público’[...]” (BAUMAN, 2003, p.67). O autor 

acrescenta que uma comunidade estética também pode se formar em torno de um evento festivo 

recorrente ou em torno de “problemas” diários que muitos indivíduos se deparam. O conceito 

de comunidade estética que Bauman utiliza está calcado nas definições de Kant, quando expõe 

que: 

A “comunidade”, cujos usos principais são confirmar pelo poder do número, a 

propriedade da escolha e emprestar parte de sua gravidade à identidade a que confere 

“aprovação social”, deve possuir os mesmos traços. Ela deve ser tão fácil de decompor 

como foi fácil de construir. [...] Sua criação e desmantelamento devem ser 

determinados pelas escolhas feitas pelos que as compõem – por suas decisões de 

firmar ou retirar seu compromisso. Em nenhum caso deve o compromisso, uma vez 

declarado, ser irrevogável: o vínculo construído pelas escolhas jamais deve prejudicar, 

e muito menos impedir, escolhas adicionais e diferentes (BAUMAN, 2003, p.62). 

 

Além disso, de acordo com Bauman (2003, p.63), “a orientação opera nestes dias mais 

pela estética do que pela ética. Seu principal veículo não é mais a autoridade ética dos líderes 

com suas visões, ou dos pregadores morais com suas homilias, mas o exemplo das ‘celebridades 

à vista’[...]”. Sendo assim, é possível notar uma conexão com o contexto no qual o Papa 

Francisco se encontra em relação ao distanciamento da comunidade católica, de maneira geral, 

o que contribui para analisar se o líder religioso está se tornando uma “celebridade à vista”, a 

fim de (re)conquistar a aproximação dos fiéis. Bauman (2003, p.64) diz ainda que “a autoridade 

das celebridades deriva da autoridade do número – ela aumenta (e diminui) com o número de 

espectadores, ouvintes, compradores de livros e de discos”. Seguindo a lógica do autor e 

trazendo para o tema deste trabalho, é possível acrescentar o número de seguidores que 

determinam essa autoridade. 

Essa questão de autoridade de Bauman parece ter conexão com as estratégias utilizadas 

nas redes sociais propostas por Recuero, no que diz respeito aos conceitos de autoridade e 

visibilidade na rede. Para a autora, é a visibilidade que está relacionada aos números e não a 

autoridade, visto que “[...] é constituída enquanto um valor porque proporciona que os nós 

sejam mais visíveis na rede” (RECUERO, 2009, p.108). Ou seja, quanto maior o número de 

pessoas seguindo o Papa, maior sua visibilidade nas redes sociais. Já a definição de autoridade, 

“refere-se ao poder de influência de um nó na rede social. [...] É uma medida da efetiva 

influência de um ator com relação à sua rede, juntamente com a percepção dos demais atores 

da reputação dele” (RECUERO, 2009, p.111). Isto é, além de Francisco ser uma figura 
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reconhecida mundialmente pela sua posição na Igreja Católica, a sua atuação nas redes sociais 

amplia essa autoridade devido ao seu poder de influência. 

À vista disso, é pertinente tratar da ideia de influenciadores digitais, pois como diz Issaaf 

Karhawi (2016, p.41, grifo nosso), “[...] hoje, a indissolubilidade entre online e off-line definiu 

novas áreas para a atuação e influência desses sujeitos”. Para o autor, “um influenciador, no 

entanto, produz conteúdos temáticos, com frequência e credibilidade. Nesse processo, ele deixa 

de ser um internauta comum e passa a ser encarado como uma mídia autônoma, uma marca” 

(KARHAWI, 2016, p.42-43). Em confluência com esse posicionamento estão Cristiane Silva e 

Felipe Tessarolo (2016, p.13), quando afirmam que os influenciadores digitais são “[...] 

indivíduos que conquistaram uma audiência fiel por meio da produção e do compartilhamento 

de conteúdo”. No caso de Francisco, ele não está associado a uma marca de bens de consumo, 

mas à Igreja Católica. Em contrapartida, disseminando suas mensagens, cujos conteúdos são 

voltados para assuntos tanto religiosos quanto políticos e sociais, parece agir como uma mídia 

autônoma.  

Considerando os mais de 5 milhões de seguidores do Papa no Instagram, parece haver 

uma semelhança ao que Silva e Tessarolo (2016, p.13) dizem acerca dos influenciadores, os 

quais “[...] têm se sobressaído em algumas redes e possuem a capacidade de mobilizar milhares 

de pessoas, em alguns casos, milhões de seguidores”. Novamente, nota-se um diálogo com 

Recuero (2009), quanto aos conceitos de popularidade e de autoridade, quando os autores 

pontuam que os influenciadores digitais “[...] são capazes de influenciar, pautar opiniões e 

comportamentos, transmitir confiança e servem de referência para os indivíduos que 

acompanham” (SILVA; TESSAROLO, 2016, p.13).  

Após elucidar acerca de celebridade e de influenciador digital, é possível perceber que 

tanto um quanto outro estão em posições capazes de induzir opiniões e comportamentos. Essa 

habilidade é construída a partir da visibilidade e da popularidade, seguida de credibilidade e 

autoridade – características que Francisco está desenvolvendo na rede. Entretanto, é importante 

ressaltar que Karhawi (2016, p.46, grifo do autor) faz uma distinção entre ambas as 

nomenclaturas: 

A diferença entre um influenciador digital e celebridade é justamente o sujeito, o Eu. 

O influenciador digital, digital influencer, creator, ou a denominação vigente que for, 

é um sujeito que preserva o seu Eu. Enquanto uma celebridade está distante, sob 

holofotes, traçando um caminho de sucesso que parece muito distante de quem os 

assiste no cinema ou na televisão, os influenciadores digitais estão no Facebook, no 

Instagram, no Snapchat, em espaços ocupados por “pessoas comuns” com quem 

dialogam em igualdade. 
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 Todavia, a visão do autor não parece confluir com a sociedade hipermoderna, embora 

seu estudo seja recente. Justamente pelo fato das celebridades, que surgem no ambiente offline, 

não estarem próximas de todos os seus fãs, elas vêm buscando aproximação com os mesmos 

através das redes sociais, isto é, o influenciador digital (é ou se torna celebridade) expõe o seu 

“eu”. Esse é mais um exemplo que os ambientes físicos e digitais estão em constante conexão. 

O próprio Papa Francisco veicula suas mensagens tanto nos ângelus96 dos domingos, nas 

audiências97 das quartas-feiras e nas cerimônias litúrgicas98 (ACIDIGITAL, 2013), quanto nas 

redes sociais. Ademais, as informações a seu respeito também são transmitidas pelos meios de 

comunicação de massa99, nos quais Francisco não está na posição de emissor, mas seus atos são 

colocados a público. Na hipermodernidade, as celebridades não estão restritas ao ambiente 

físico distante dos seus fãs, mas suas imagens e suas mensagens transitam também no digital. 

Conforme Rojek (2008, p.73) diz a respeito das celebridades, “seus efeitos na organização de 

emoções e estilo de vida do fã são reais”.  

Outra discordância a Karhawi (2016) é quando ele diz que o influenciador digital não 

se expõe, comunica suas ideias apenas para pessoas que pensam como ele, já que está restrito 

às redes sociais. É exatamente o contrário, já que a pessoa que se propõe a ser influenciadora 

digital está sujeita a receber críticas em âmbito global. Veicular conteúdos na rede é permitir 

que pessoas do mundo inteiro, que concordem ou não com ela, acessem suas publicações e 

comentem elogiando ou criticando. Mesmo que Karhawi (2016) se refira à “igualdade” como 

o fato de ninguém ser celebridade, também é equivocado, pois as celebridades que surgiram no 

ambiente físico também podem estar no digital, seguindo pessoas famosas ou não. Então, o 

influenciador, que não iniciou sua popularidade no offline, pode ter o seu conteúdo acessado 

por figuras públicas do ambiente físico. Em suma, não significa dizer que toda celebridade é 

um influenciador digital, mas aquelas de grande visibilidade e autoridade na rede o são. Do 

                                                           
96“É uma oração da Igreja que honra a Encarnação do Salvador e, ao mesmo tempo, reconhece os méritos de fé e 

humildade da Virgem Maria [...]. Reza-se o Ângelus, tradicionalmente, às 6 horas, ao meio-dia e às 18 horas”. 

Disponível em: <https://pt.aleteia.org/2015/09/16/a-oracao-do-angelus-sua-historia-seu-significado-e-como-reza-

lo/>. Acesso em: 11 ago. 2017. 
97 “[...] momento reservado para peregrinos e visitantes para ouvir o Papa e para receber sua benção apostólica”. 

Disponível em: <http://www.ednacosta.com/tours/audiencia-papal>. Acesso em: 24 ago. 2017. 
98 É um conjunto de ritos ou rituais, baseados em leituras e orações para a celebração da Santa Missa. Disponível 

em: <http://conceito.de/liturgia>. Acesso em: 24 ago. 2017. 
99 Sendo eles católicos e não-católicos. Alguns exemplos de não-católicos são os jornais e telejornais do Grupo 

Globo, e a TV Record. Alguns exemplos de veículos de massa católicos são a Rádio Vaticano e o Vatican News, 

que transmitem celebrações do Papa e notícias sobre a Igreja Católica. Disponíveis em: 

<http://br.radiovaticana.va/epg-web#!/?cid=167#1>; <https://www.vaticannews.va/pt.html>. Acesso em: 24 ago. 

2017. 

https://pt.aleteia.org/2015/09/16/a-oracao-do-angelus-sua-historia-seu-significado-e-como-reza-lo/
https://pt.aleteia.org/2015/09/16/a-oracao-do-angelus-sua-historia-seu-significado-e-como-reza-lo/
http://www.ednacosta.com/tours/audiencia-papal
http://conceito.de/liturgia
https://www.vaticannews.va/pt.html
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mesmo modo que nem todo influenciador digital é uma celebridade a priori no ambiente físico, 

porém se torna devido ao seu poder de influência no ambiente digital. 

Em vista das questões sobre celebridade e ídolo explicitadas, é pertinente também 

identificar o outro lado: os fãs. Segundo Bauman (2003, p.64), “[...] o que os espectadores que 

se deleitam com as confissões das celebridades recebem como primeira recompensa é a 

sensação de fazer parte [...]”. Sendo assim, é possível pensar que essa sensação de inclusão 

pode contribuir para a formação de fandom (comunidade de fãs). Apesar deste estudo não 

abordar uma comunidade de fãs, mas sim a página de uma celebridade, compreender o fandom 

é válido para que se possa pensar nas pessoas que admiram o Papa Francisco. Elas podem ser 

consideradas fãs do líder religioso, porém o Instagram do Papa não é uma comunidade deles, 

como podem ser as páginas não-oficiais.  

Para Jenkins (2006, p.38, grifo nosso), “as comunidades de fãs definiram há muito 

adesões através de afinidades e não de localidades. Fandoms eram comunidades virtuais , 

comunidades ‘imaginadas’ e ‘imaginárias’, muito antes da introdução de computadores em 

rede” [tradução nossa]100. No entanto, “o novo ambiente digital aumenta a velocidade da 

comunicação do fã [...] Se os fãs já trocaram idéias através de e-mails, eles agora vêem o serviço 

postal como algo muito lento para satisfazer suas expectativas de resposta imediata” [tradução 

nossa] (JENKINS, 2006, p.41)101. Com as tecnologias digitais, os fãs, mesmo geograficamente 

distantes, trocam informações sobre seus ídolos, construindo comunidades por interesses em 

comum. Bauman (2005) pontua a existência de duas comunidades: de vida e de destino, sendo 

a primeira construída pela convivência em um mesmo local; e a segunda, pela consonância de 

ideias. Desse modo, pode-se afirmar que o fandom é um exemplo de comunidade de destino. 

É interessante pontuar que, quando o assunto é o laço social oriundo dessas 

comunidades, Bauman e Jenkins possuem visões opostas. Para o primeiro autor, as 

comunidades estéticas podem ser denominadas de “comunidades-cabide”, pois sua natureza é 

“[...] superficial, perfunctória e transitória dos laços que surgem entre seus participantes. Os 

laços são descartáveis e pouco duradouros” (BAUMAN, 2003, p.67). Já o segundo, acredita 

que “a velocidade e a frequência de comunicação pode intensificar os laços sociais dentro da 

                                                           
100 Fan communities have long defined their memberships through affinities rather than localities. Fandoms were 

virtual communities, “imagined” and “imagining” communities, long before the introduction of networked 

computers.  
101 The new digital environment increases the speed of fan communication [...] If fans once traded ideas through 

the mails, they now see the postal service as too slow —“snail mail”— to satisfy their expectations of immediate 

response.  
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comunidade de fãs” [tradução nossa] (JENKINS, 2006, p.42)102. Rojek (2008, p.58) 

compreende o relacionamento entre fã e ídolo de maneira diferente, como uma interação 

parassocial: “relações de intimidade construídas através da mídia, e não pela experiência direta 

e encontros cara a cara”. Já Sibilia (2008) dialoga mais com Bauman (2003), quando afirma 

que: 

[...] é impossível desdenhar a relevância dos laços incestuosos que amarram essas 

novas tecnologias ao mercado, instituição onipresente na contemporaneidade, e muito 

especialmente na comunicação mediada por computador. Laços que também as 

prendem a um projeto bem identificável: o capitalismo atual, um regime histórico que 

precisa de certos tipos de sujeitos para alimentar suas engrenagens (e seus circuitos 

integrados, e suas prateleiras e vitrines, e suas redes de relacionamento via web) 

(SIBILIA, 2008, p.25). 

 

 O estudo de Sibilia foi realizado em uma época em que os dispositivos móveis não eram 

prevalentes, porém seus pensamentos possuem relevante contribuição para refletir sobre o tipo 

de relacionamento que existe entre o Papa Francisco e seus seguidores no Instagram. Ela e 

Bauman possuem um olhar mais pessimista acerca das relações que ocorrem no ambiente 

digital, enquando Jenkins e Rojek são mais otimistas e entusiastas. Para Bauman (2004, p.38), 

“o advento da proximidade virtual torna as conexões humanas simultaneamente mais freqüentes 

e mais banais, mais intensas e mais breves”. Ainda sobre as interações nesse ambiente, o autor 

acredita que: 

Centradas no negócio à mão, estão protegidas da possibilidade de extrapolar e engajar 

os parceiros além do tempo e do tópico da mensagem digitada e lida — ao contrário 

daquilo que os relacionamentos humanos, notoriamente difusos e vorazes, são 

conhecidos por perpetrar. Os contatos exigem menos tempo e esforço para serem 

estabelecidos, e também para serem rompidos. A distância não é obstáculo para se 

entrar em contato – mas entrar em contato não é obstáculo para se permanecer à parte 

(BAUMAN, 2004, p.39). 

 

 Castells (1999) também possui uma visão cética a respeito das relações construídas na 

Internet. De acordo com o autor, as comunidades virtuais “são redes sociais interpessoais, em 

sua maioria baseadas por laços fracos, diversificadíssimas e especializadíssimas, também 

capazes de gerar reciprocidade e apoio por intermédio da dinâmica da interação sustentada” 

(CASTELLS, 1999, p.445-446). É possível complementar esse ponto de vista do autor com a 

lógica da brevidade que envolve os tempos hipermodernos, quando Sibilia (2008, p.58) aponta 

que: 

A lógica da velocidade e do instantâneo que rege as tecnologias informáticas e as 

telecomunicações, com sua vocação devoradora de tempos e espaços, sugere 

profundas implicações na experiência cotidiana, na construção das subjetividades e 

nos relacionamentos sociais e afetivos. 

                                                           
102 The speed and frequency of communication may intensify the social bonds within the fan community. 
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 Wolton (2010, p.25) também possui uma visão descrente acerca das relações no 

ambiente digital, quando diz que “os processos de informação e de comunicação contribuem 

para estruturar, por meio das múltiplas interações, um novo espaço público baseado num 

vínculo social mais dinâmico e frágil”. Além disso, em confluência com as ideias de Bauman 

(2004) a respeito da solidão, Wolton (2010) propõe a reflexão sobre as solidões interativas. De 

acordo com Bauman (2004, p.25), “o ideal de ‘conectividade’ [...] promete uma navegação 

segura (ou pelo menos não-fatal) por entre os recifes da solidão [...] e do flagelo da exclusão e 

[...] dos vínculos demasiadamente estreitos, de um desprendimento irreparável e de uma 

irrevogável vinculação”. Seguindo essa lógica, Wolton (2010, p.100, grifo do autor) afirma que: 

Com a internet, nós encontramos no que eu chamaria de era das solidões interativas. 

Em uma sociedade onde os indivíduos estão liberados de todas as regras e obrigações, 

a prova da solidão é real, como é dolorosa a tomada de consciência da imensa 

dificuldade que há em entrar em contato com o outro. Pode-se ser um exímio 

internauta e ter grandes dificuldades em estabelecer um diálogo com o vizinho do 

cibercafé. [...] O símbolo dessa escalada potencial das solidões interativas se vê na 

obsessão crescente de muitos em ser sempre encontrável: celular e Net. Milhares de 

indivíduos saem assim, celular à mão, correio eletrônico conectado e secretária 

eletrônica ligada como última medida de segurança! Como se tudo fosse urgente e 

importante, como se fosse morrer caso não pudesse ser encontrado a qualquer instante. 

 

 Já o autor Luiz Martino (2014, p.124) toma como base os estudos de Granovetter (1973) 

e parte do princípio que os “relacionamentos intermediados pelas mídias digitais [...] permitem 

um contato mais próximo ao mesmo tempo que mantêm uma distância” para pensar os laços 

sociais que nela surgem. Martino (2014, p.68) afirma que “em uma rede social, o elemento de 

ligação entre seus membros é o chamado ‘laço social’. Em linhas gerais, é o motivo pelo qual 

uma pessoa estabelece contato com a outra – laços de trabalho, afetivos, de proximidade, e 

assim por diante”. Segundo Martino (2014, p.124), “as relações virtuais criam a sensação de 

eliminar algumas dificuldades de interação existentes na vida cotidiana”. Parece existir, 

portanto, uma busca por laços sociais, cujas construções não exijam esforços, isto é, as 

interações são calcadas na inexistência ou na redução de complexidades relacionais. Martino 

(2014) consegue ilustrar a relação que ocorre no Instagram entre o Papa Francisco e seus 

seguidores, visto que a maior parte destes, residentes em diversas partes do mundo, não 

possuem interação face a face com aquele, tendo apenas a interação mediada, que elimina ou 

reduz o obstáculo da distância espacial, temporal e social. 

Granovetter (1973) desenvolveu seu estudo a partir da divisão dos laços sociais em 

ausentes, fortes e fracos. Ele acredita que “[...] a força de um laço é uma combinação 

(provavelmente linear) da quantidade de tempo, da intensidade emocional, da intimidade 
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(confiança mútua) e dos serviços recíprocos” [tradução nossa] (GRANOVETTER, 1973, 

p.1361)103. O autor propõe como ausentes aqueles laços que ocorrem em uma relação tríade, 

em que uma pessoa possui laços fortes com outras duas, todavia estas últimas não constroem 

nenhum laço entre elas. Ele explica que se por um lado os laços fortes tendem a envolver 

compromissos mais duradouros, os laços fracos são pontes que criam mais e menores caminhos 

entre pessoas socialmente distantes – o que o torna mais relevante nas relações construídas nas 

redes sociais (GRANOVETTER, 1973). Logo, se os laços fortes são aqueles presentes em 

relacionamentos mais sólidos, os fracos são capazes de ampliar o círculo de contato, indo além 

do núcleo da família e dos amigos. Ainda pensando nesses vínculos, mas, especificamente, no 

ambiente digital, é pertinente ressaltar o que Van Dijck (2016, p.19, grifo nosso) fala sobre esse 

assunto: 

No contexto das mídias sociais, o termo “amigos” passou a designar tanto os vínculos 

fortes e fracos, quanto os contatos íntimos com completos desconhecidos. Sua 

importância é geralmente articulada em um número indiscriminado. O termo 

“seguidores” manifesta uma transformação semelhante: em si, a palavra conota todo 

um conjunto de significados que vão da neutralidade do “grupo” ao fervor dos 

“devotos” e “crentes”, mas no contexto das mídias sociais veio a significar o número 

absoluto de pessoas que seguem um fluxo de tweets. A inscrição tecnológica da 

socialidade online mostra que a conectividade é um valor quantificável, que também 

é conhecido como princípio de popularidade: quanto mais contatos um indivíduo tiver 

e estabelecer, mais valioso será, porque mais pessoas o considerarão popular e 

desejarão entrar em contato com ele [tradução nossa]104. 

 

 Quando Van Dijck (2016) se refere a seguidores como aqueles que “seguem tweets”, 

ela está tomando como exemplo o Twitter, mas é possível utilizar a mesma lógica para as 

publicações do Instagram, especialmente, quando ela pontua que o grupo chamado de 

“seguidores” abrange tanto quem se coloca como neutro diante das postagens, quanto os 

“devotos”. Isso porque, como é analisado no capítulo 3 com maior profundidade, nem todos os 

seguidores da página @franciscus possuem empatia pelo Papa. Entretanto, Van Dijck (2016) 

acredita que o valor quantificável de seguidores revela a popularidade de determinada pessoa 

na rede, independentemente de serem todos a favor ao “dono” do perfil ou não. Essa questão 

                                                           
103 [...] the strenght of a tie is a (probably linear) combination of the amount of time, emotional intensity, the 

intimacy (mutal confiding), and the reciprocal services which characterize the tie. 
104 En el contexto de los medios sociales, el término “amigos” ha llegado a designar tanto vínculos fuertes como 

débiles, contactos íntimos como completos desconocidos. Su importancia suele articularse en un número 

indiscriminado. El término “seguidores” manifiesta una transformación similar: de por sí, la palabra connota todo 

un conjunto de sentidos que van de la neutralidad del “grupo” al fervor de “devotos” y “creyentes”, pero en el 

contexto de los medios sociales llegó a significar el número absoluto de personas que siguen un flujo de tuits. De 

la inscripción tecnológica de la socialidad online se desprende que la conectividad es un valor cuantificable, lo que 

también se conoce como principio de popularidad: cuantos más contactos tenga y establezca un individuo, más 

valioso resultará, porque entonces más personas lo considerarán popular y desearán trabar contacto con él. 
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confronta, de certo modo, os pensamentos de Recuero (2009), quando fala de popularidade, 

pois a autora acredita que um nó mais centralizado na rede é mais popular e, consequentemente, 

possui maior poder de influência. Já Van Dijck (2016) considera que é popular todo aquele que 

é seguido por várias pessoas, sem considerar seu poder de influxo.  Para este trabalho, sigo as 

definições de Recuero (2009), uma vez que verifico, no capítulo destinado à netnografia e à 

análise de conteúdo, que a maior parte dos seguidores de Francisco é composta por indivíduos 

que parecem admirar e apoiar o Papa, e isso confirma o seu poder de influência. 

 Apesar de só ser viável identificar na análise empírica – cuja metodologia escolhida é a 

netnografia aliada à análise de conteúdo –, se a relação de Francisco com os seguidores está 

pautada no pessimismo ou no otimismo diante do ambiente digital, o fato de o Papa e os fiéis, 

em sua maioria, não possuírem um relacionamento posterior ao construído no Instagram já pode 

ser ratificado. O que parece estar em comum – que se torna o motivo do contato – é o 

Cristianismo ou, pelo menos, uma admiração pelos feitos do clérigo, pontos que não exigem 

interação face a face e/ou laços a priori. Segundo Wolton (2010, p.25), “os processos de 

informação e de comunicação contribuem para estruturar, por meio das múltiplas interações, 

um novo espaço público baseado num vínculo social mais dinâmico e frágil”. Isso também pode 

estar relacionado ao fato das publicações do Instagram do Papa receberem uma grande 

quantidade de comentários, o que também dificulta o estabelecimento do diálogo. São muitas 

interações com o conteúdo postado e não com o “dono” do perfil, o vínculo se torna fraco, pois 

a interação entre a figura do Papa e os seguidores só ocorre implicitamente, através de posts 

sobre assuntos que estes últimos desejam acessar. Assim, Bauman (2004, p.39) diz que: 

A realização mais importante da proximidade virtual parece ser a separação entre 

comunicação e relacionamento. Diferentemente da antiquada proximidade 

topográfica, ela não exige laços estabelecidos de antemão nem resulta 

necessariamente em seu estabelecimento. ‘Estar conectado’ é menos custoso do que 

‘estar engajado’ – mas também consideravelmente menos produtivo em termos da 

construção e manutenção de vínculos. 

  

 De fato, comunicação e relacionamento não são sinônimos, no entanto da primeira 

pode surgir o segundo. Desse modo, a netnografia apresentada no terceiro capítulo identifica 

de que maneiras a interação entre Francisco e seus seguidores trata-se apenas de uma 

comunicação nas redes sociais ou de construção de uma relação. Por enquanto, os diferentes 

posicionamentos são expostos, a fim de problematizar o tema. Portanto, retoma-se o lado 

otimista dessa interação mediada, considerando a ótica de Jenkins (2006, p.42, grifo nosso)105, 

                                                           
105 Now, fans may interact daily, if not hourly, online. Geographically isolated fans can feel much more connected 

to the fan community and home-ridden fans enjoy a new level of acceptance. 
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quando fala que nos tempos de comunicação no ambiente digital, “os fãs podem interagir 

diariamente, se não a cada hora, online. Os fãs geograficamente isolados podem sentir-se muito 

mais conectados à comunidade de fãs experimentam um novo nível de aceitação” [tradução 

nossa]. Talvez, possa até existir uma sensação de relacionamento, mas por parte dos seguidores 

e não do Papa. Pautado na ideia de comunidade de fãs, Jenkins (2006, p.34)106 acredita que “nós 

estamos experimentando padrões de interação que irão penetrar em breve todos os outros 

aspectos de nossas vidas” [tradução nossa]. Realmente, não somente as trocas que ocorrem em 

comunidades online, mas também as demais interações mediadas nas redes sociais, vêm 

construindo novas formas de convivência, como é o caso do Instagram do Papa Francisco. 

Embora não me pareça que Instagram do Papa Francisco seja uma comunidade de fãs, 

mas sim uma conta na rede social, em que ele veicula suas mensagens aos seguidores, é válido 

pontuar a questão dos laços sociais, a fim de compreender, durante a netnografia, se de fato há 

uma aproximação entre Francisco e a comunidade católica através do Instagram e qual a 

natureza dessa relação. Além disso, embora não seja o foco específico deste trabalho, a 

exposição do estudo do fandom está relacionada àquelas páginas não-oficiais do Papa nas redes 

sociais, que revelam ou a busca por aproximação da figura do clérigo, ou o fomento da figura 

papal, ou mais um meio de disseminação do Catolicismo, ou apenas interesse por resultados 

numéricos na rede; bem como uma possibilidade de compreender melhor quem são os 

seguidores de Francisco no Instagram. Nem que seja somente vindo de uma única direção – a 

dos fãs –, entender que tipo de vínculo ocorre nessa página é importante para verificar se o 

objetivo da Igreja Católica de proximidade dos fiéis está sendo alcançado. Dito isso, todo o 

referêncial teórico abordado até aqui é a base da pesquisa empírica explanada no capítulo a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 We are trying out through play patterns of interaction that will soon penetrate every other aspect of our lives. 
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3.PAPA FRANCISCO NO INSTAGRAM: UMA PERSPECTIVA NETNOGRÁFICA 

 

3.1 Desvelando o Instagram do Papa Francisco: Abordagem metodológica 

 A pesquisa empírica desta dissertação está estruturada em uma abordagem 

metodológica que consiste em dois métodos: a netnografia e a análise de conteúdo. Vale 

ressaltar que esta última técnica é aplicada somente no estudo dos comentários, já a primeira 

está presente em toda a investigação. Essa mescla é possível, principalmente, pelo fato da 

netnografia ser adepta a trabalhar em conjunto com outras metodologias. Por método 

netnográfico, entendemos, basicamente, que se trata de uma etnografia no ambiente digital, 

sendo assim Kozinets (2014, p.61) diz que “a etnografia é, assim, uma prática intrinsecamente 

assimilativa. Ela está interligada a vários outros métodos. [...] Qualquer etnografia, portanto, já 

é uma combinação de múltiplos métodos”.  

 A fim de elucidar os processos que este estudo percorre, é pertinente definir com mais 

clareza os procedimentos metodológicos utilizados. Segundo Kozinets (2014, p.61-62, grifo 

nosso), a netnografia é uma “pesquisa observacional participante baseada em trabalho de campo 

online. Ela usa comunicações mediadas por computador como fonte de dados para chegar à 

compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural ou comunal”. É com base 

nesse caráter observacional participante, que escrevo em primeira pessoa. Para esse tipo de 

metodologia, a explicitação do olhar do pesquisador é enriquecedora. Dito isso, por ser um tipo 

de pesquisa etnográfica, a netnografia também segue seis passos em sua realização: 

planejamento do estudo, entrada, coleta de dados, interpretação, garantia de padrões éticos e 

representação da pesquisa (KOZINETS, 2014, p.62).  

 Na fase de planejamento, primeiramente, busquei delimitar o que seria estudado, então 

defini o corpus: as publicações do Instagram do Papa Francisco dos meses de março e abril de 

2018. Optei por esse recorte, a fim de comparar um mês embebido por significados religiosos, 

devido à preparação da Páscoa, com outro um pouco mais neutro, e descobrir as diferenças e as 

semelhanças entre os assuntos abordados nos posts, a frequência, os estilos utilizados e o teor 

dos comentários. O momento destinado ao ingresso no campo de trabalho foi ao mesmo tempo 

tranquilo e desafiador. Tranquilo porque sou católica apostólica romana desde o nascimento, 

então já pertenço a esse universo, porém busquei focar na pesquisa em si para construir uma 

visão analítica e esse foi o desafio. Outro ponto que vale ser ressaltado é que, desde o princípio, 

sabia que seria ético ocultar a autoria dos comentários. 
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 Dessa forma, a etapa de entrada implicou certas modificações do estudo, que contribuiu 

para um melhor foco no recolhimento dos dados. O aprofundamento do olhar perante as 

publicações, esmiuçando os enquadramentos das fotografias e das filmagens, identificando qual 

apelo (racional ou emocional) utilizado, conectando os significados das imagens e das legendas, 

e compreendendo o intuito das hashtags, foram estratégias que não sofreram alterações no 

decorrer do caminho. Já quanto aos comentários, a ideia inicial era analisar todos em espanhol 

e em português dos 24 posts (o Papa publicou um total de 15 posts em março e 9 posts em 

abril). Entretanto, as quantidades eram imensas, como pode ser ratificado no quadro 1, e muitos 

tipos de declarações se repetiam, principalmente o “amém”. Sendo assim, verifiquei que não 

era fundamental para a pesquisa, que o pertinente a observar eram as marcas principais dessas 

tentativas de interação com o Papa através dos comentários.  

 
Quadro 1 – Ordem de análise; comparativo entre curtidas e comentários; e teor central dos posts 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018107 

 

 Tendo em vista os entraves deparados e o quadro anterior, reorientei a coleta de dados. 

Em março de 2018, o perfil do Papa Francisco publicou quatro vídeos nos dias 03/03, 29/03, 

30/03 e 31/03, os quais foram organizados na minha discussão seguindo uma ordem do mais 

visualizado para o menos visualizado. Aqui, vale ressaltar que os vídeos mais visualizados não 

necessariamente têm um alto número de curtidas. Sendo assim, analisei todos os comentários 

em português contidos nesses vídeos e considerei alguns em espanhol, somente se eles se 

encaixassem em uma destas duas categorias: a) se trouxessem críticas a Francisco ou b) se 

                                                           
107 Disponível em: <https://www.instagram.com/franciscus/?hl=pt-br>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

Ranking  de 

curtidas
Dia Curtidas Comentários Foco do post Dia Curtidas Comentários Foco do post

1º 25/3 321.859 2.367 Religioso 1/4 297.182 2.372 Religioso

2º 28/3 256.966 1.595 Religioso 9/4 294.843 2.714 Religioso

3º 13/3 242.374 2.399 Religioso 16/4 237.934 2.207 Religioso, político e social

4º 17/3 231.826 1.634 Religioso 22/4 214.377 1.586 Religioso

5º 10/3 214.907 1.222 Religioso 11/4 214.087 1.607 Religioso

6º 8/3 214.518 1.641 Político e social 20/4 173.768 1.079 Religioso e social

7º 30/3 197.318 2.164 Religioso 25/4 154.518 2.764 Religioso

8º 22/3 192.199 1.169 Religioso 18/4 154.082 1.132 Religioso e social

9º 12/3 169.938 1.495 Religioso 6/4 133.028 1.435 Religioso

10º 19/3 164.172 1.148 Religioso

11º 29/3 158.244 2.343 Religioso

12º 14/3 155.847 1.088 Religioso, político e social

13º 31/3 148.995 1.823 Religioso

14º 7/3 135.720 759 Religioso

15º 3/3 106.943 1.361 Político e social

Quadro resumo

mar/18 abr/18

https://www.instagram.com/franciscus/?hl=pt-br
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representassem pedidos de ajuda acerca de causas políticas e sociais. Essa decisão se explica 

devido ao meu interesse em também coletar material sobre as vozes discordantes do Papa (que 

eram minoria, mas pertinentes para o trabalho, e por considerar que as postagens de cunho 

político e social eram importantes por poderem revelar aspectos da natureza da interação 

analisada). Esclareço que o português foi escolhido por ser o idioma do país no qual esta 

dissertação está sendo produzida. Já os comentários em espanhol (apenas naqueles casos 

descritos acima) puderam ser acessados por mim, devido à proximidade do idioma com o 

português e à minha proficiência (iniciante) com o mesmo.   

  Em seguida, analisei os demais posts na ordem do mais curtido para o menos curtido, 

entretanto sem repetir os vídeos já mencionados na ordenação dos mais visualizados. Todavia, 

após recolher todos os comentários em português e ainda considerar alguns em espanhol, nas 4 

publicações de vídeos e nas 6 postagens de fotos mais curtidas, percebi que o altíssimo número 

de comentários estava tornando essa pesquisa, uma dissertação de mestrado, uma tarefa 

inviável. Após discussão com minha orientadora e seguindo os preceitos da análise de conteúdo, 

decidi adotar uma estratégia diferente: estabelecer um teto de 10% do total de comentários para 

cada post108 e, dentre esses separar os comentários em português e as exceções em espanhol. 

 Esse novo padrão foi utilizado para as 5 postagens restantes de março (22/03, 12/03, 

19/03, 14/03 e 07/03), de acordo com a classificação em termos de curtidas, e para todas as 

publicações do mês de abril. É pertinente evidenciar que organizei todos os 9 posts de abril de 

2018, do mais curtido para o menos curtido e não fiz uma análise separada para os vídeos, uma 

vez que foram postados apenas 2 vídeos naquele mês. Na discussão, quando me refiro a esses 

últimos, no decorrer da ordem de curtidas, identifico seus números de visualizações. 

   A partir da coleta dos comentários, iniciei o processo de interpretação. Nesse momento, 

passei a verificar as categorias existentes e que as variações entre os posts eram relativamente 

poucas. Além disso, por uma questão de repetição, não abordei especificamente as declarações 

“amém”, logo esclareço de antemão que elas estiveram presentes em todas as publicações e em 

uma enorme quantidade, o que me fez compreender que além do simples clique no botão 

“curtir”, o “amém” também é um tipo de investimento mínimo na interação. Também pude 

constatar uma enorme quantidade de emojis nos comentários. Tanto nos momentos em que 

apareciam acompanhados de texto, quanto quando apareciam sozinhos, eles foram analisados 

de maneira geral no item 3.3, pois muitos se repetem e o propósito deste trabalho não é analisar 

                                                           
108 Por exemplo, em um post com 2000 comentários, analisei os primeiros 200, a partir do primeiro comentário 

que possa ser lido na timeline. 



114 
 

minuciosamente esse recurso. Enxergo nesse recurso uma simulação das “deixas simbólicas” 

(THOMPSON, 1998), que ocorre quando os comentários são compostos somente por emojis, 

que também representam uma espécie de investimento mínimo na interação. 

 Acerca da garantia de padrões éticos, por se tratar de uma página com acesso público e 

pelo meu estudo não necessitar de entrevistas, somente de observação e análise, não precisei 

me identificar. Como o cerne da pesquisa não era que eu interagisse com os demais seguidores, 

mas sim que aprofundasse o olhar diante dos conteúdos publicados e do teor dos comentários, 

não foi preciso solicitar a permissão da página e de cada um dos autores das declarações (o que 

também seria inviável). No entanto, priorizei a ética na exposição das informações, mantendo 

em sigilo os nomes dos autores dos comentários. Inclusive, quando encontrei marcações, as 

substituí por “@xxxxxxxx”, para que as identidades das pessoas envolvidas não fossem 

reveladas.  

   A representação da pesquisa está baseada na execução rigorosa e profunda dos 

procedimentos, bem como os conteúdos investigados estão concatenados com a literatura 

exposta nos capítulos 1 e 2. Não afirmei nada sem averiguação prévia, considerando tanto as 

inferências quanto o conhecimento dos significados, dos preceitos e dos eventos religiosos 

identificados. Embora conhecer essas características do Catolicismo tenha sido valioso no 

sentido de compreender as conexões entre o online e o offline católico, me coloquei aberta a 

outras possíveis interpretações dos dados. Em suma, a pesquisa traz aspectos interessantes tanto 

para a Igreja Católica e os seus fiéis, quanto para aqueles que não seguem a religião e não fazem 

parte do universo da pesquisa acadêmica. Não se trata somente de um estudo que aborda um 

líder religioso no Instagram, mas principalmente de um trabalho direcionado para uma 

instituição de grande porte e o desenvolvimento da sua comunicação com o público, isto é, esse 

tipo de pesquisa pode ser aplicado em diversas outras organizações. 

 Posto isso, é pertinente destacar que durante a análise dos comentários, a netnografia 

andou de mãos dadas com a análise de conteúdo. Conforme elucidei na introdução desta 

dissertação, segundo Bardin (2016), o segundo método visa analisar as comunicações, 

considerando os conteúdos linguísticos, icônicos ou demais códigos semióticos, seja a partir de 

um monólogo, um diálogo, um grupo restrito ou uma comunicação de massa. No caso dos 

comentários nas publicações do Instagram do Papa Francisco, trata-se de um grupo restrito, não 

no sentido de fandom e sim de uma página de rede social que é seguida, na maioria das vezes, 

por pessoas que têm em comum o fato de sentirem alguma empatia por Francisco. Assim, os 

códigos observados são os linguísticos, a partir de comunicações escritas, mas que, na maioria 
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dos casos, não recebem trocas; e os icônicos que são os emojis, sendo esses interpretados de 

forma mais geral, devido às suas repetições. Ademais, Bardin (2016, p.41) fala que esse método 

“pode ser a análise dos ‘significados’ (exemplo: a análise temática), embora possa ser também 

uma análise dos ‘significantes’ (análise lexical, análise dos procedimentos)”. Para este estudo, 

a investigação dos significados é a mais pertinente, visto que a proposta é compreender o teor 

dos comentários, isto é, o que eles expressam. 

 Outra marca da análise conteúdo ratifica o filtro de 10% dos comentários de abril e não 

de sua totalidade. Para Bardin (2016, p.44), com esse método não se tem o interesse “[...] na 

descrição dos conteúdos, mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem tratados (por 

classificação, por exemplo) relativamente a ‘outras coisas’”. As classificações que o autor cita 

equivalem às categorias de tipo de comentários que identifiquei. Ao interpretar essas 

declarações e categorizá-las, partindo das ideias em comum, estou realizando inferências. De 

acordo com Bardin (2016, p.45, grifo do autor), “[...] o analista tira partido do tratamento das 

mensagens que manipula para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o 

emissor da mensagem ou sobre o meio, por exemplo”. As minhas inferências são baseadas nos 

meus conhecimentos sobre o meio, no que se refere tanto ao Instagram, no qual os comentários 

são realizados; quanto no que tange à comunidade católica, da qual faço parte. Consigo 

compreender que as redes sociais são utilizadas, dentre outras funcionalidades, para que as 

palavras e as ações ganhem visibilidade, e que elas possibilitam outras maneiras de ser e fazer 

Igreja. Esse último aspecto possui ligação direta com a minha experiência no meio católico, 

uma vez que sou capaz de identificar louvores, rezas e, até mesmo, atitudes de idolatria, que já 

presenciei na minha vida religiosa, quando expostas nos comentários. 

 Por fim, é pertinente evidenciar que a função da análise de conteúdo aplicada neste 

estudo foi a do tipo “administração da prova”. Sobre ela, Bardin (2016, p.35-36) diz: “hipóteses 

sob a forma de questões ou de afirmações provisórias, servindo de diretrizes, apelarão para o 

método de análise sistemática para serem verificados no sentido de uma confirmação ou de uma 

infirmação. É a análise de conteúdo ‘para servir de prova’”. De fato, é isso que se pretende. 

Todo o trabalho realizado nesta dissertação gira em torno de hipóteses levantadas e, em 

especial, a parte empírica visa confirmá-las ou não. 

Perante os esclarecimentos dos caminhos percorridos durante a netnografia e a análise 

de conteúdo, posso discorrer sobre as publicações de março e de abril de 2018 do Instagram do 

Papa Francisco, bem como os comentários que delas surgiram. Portanto, a seção a seguir é 

destinada para esse momento. 



116 
 

3.2 Publicações e comentários 

 Os subcapítulos a seguir contemplam as análises das publicações de março e abril de 

2018, e dos comentários desses mesmos posts. É importante ressaltar que a distinção que realizo 

entre as postagens “políticas e sociais” e “religiosas” não são uma forma de restringir as 

temáticas, mas sim de melhor identificar e organizar os conteúdos que focam de maneira 

explícita em cada uma dessas questões, a fim de facilitar o entendimento no decorrer da 

pesquisa. Digo que a nomenclatura “político e social” não é fechada em si, pois toda a história 

de Jesus é permeada por aspectos sociais e políticos. Dessa forma, mesmo as publicações que 

enfatizam nas especificidades dos rituais religiosos são capazes de transmitir uma mensagem 

social implicitamente. A diferenciação é elaborada somente para especificar qual é o foco da 

publicação, que pode ser religioso; político e social; religioso, político e social; ou religioso e 

social já que, como afirmei, esses aspectos não são mutuamente excludentes. 

 É válido evidenciar que as hashtags são especificadas com detalhes somente nas 

postagens em que elas fornecem informações complementares às imagens e às legendas ou são 

a única descrição do post, isto é, nos casos em que são necessárias para compreender de forma 

completa a mensagem da publicação. Isso porque, essencialmente, as demais hashtags possuem 

o objetivo de divulgar o conteúdo, a página e as práticas da Igreja Católica. Além de tornar a 

leitura exaustiva, a repetição do intuito desse recurso não acrescenta na análise. Os idiomas 

presentes tanto nas hashtags quanto nas legendas, também não são especificados a cada 

postagem, visto que seriam reiterações desnecessárias já que meus problemas de pesquisa não 

são voltados para questões linguísticas, mas sim para a natureza das interações mediadas. Por 

isso, a fim de não omitir totalmente essas informações, uma vez que demonstram a busca da 

página @franciscus por alcance global, informo que, na maioria dos posts, 4 idiomas estiveram 

presentes nas hashtags (inglês, espanhol, português e italiano) e 7 nas legendas (inglês, 

espanhol, português, italiano, francês e alemão). 

 

3.2.1 Vídeos publicados em março de 2018 

O período que precede a Páscoa é um dos mais importantes para a Igreja Católica. Em 

2018, ele ocorreu no mês de março. Foi interessante observar que mesmo que esse fosse o 

assunto predominante, o Instagram do Papa Francisco não deixou de veicular mensagens de 

cunho político e social em um número relativamente pequeno: dentre as 15 postagens do mês, 

apenas 2 foram exclusivamente sobre esse tipo de assunto e 1 mesclava as temáticas política, 

social e religiosa. Posso considerar que os temas sociais parecem oportunizar o alcance do 
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público não-católico também, uma vez que abordam conteúdos de interesse global, 

independentemente de vertente religiosa. Entretanto as publicações com maior número de 

visualizações e as com maior quantidade de curtidas são de cunho religioso no sentido de 

conterem referências mais específicas do Catolicismo.  

A postagem que ganhou o maior número de visualizações – 654.966 – é a que apresenta 

uma das solenidades religiosas marcantes da Semana Santa. Trata-se do vídeo que mostra parte 

da missa do Lava Pés109 realizada pelo Papa Francisco, postada no dia 29 de março. Porém, não 

foi a que recebeu a maior quantidade de curtidas – 158.244 –, como pode ser observado na 

figura 6. Essa discrepância entre visualizações e curtidas é curiosa, pois, como será explicitado 

mais adiante, as outras duas publicações mais vistas também não foram as mais curtidas do 

mês. Parece que houve um interesse por parte dos seguidores em assistir, mas elas não 

impactaram tão positivamente métricas que denotam níveis de interação, como as curtidas. 

 
Figura 6 – Post da missa do Lava Pés em uma casa de detenção 

 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018110 

                                                           
109 Celebração em que “[...]os Católicos relembram a Santa Ceia, onde Jesus lavou os pés dos 12 discípulos, em 

sinal de humildade”. Disponível em: <https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento/missa-de-

lava-pes-celebra-humildade-com-fieis-relembrando-gesto-de-jesus>. Acesso em: 20 jun. 2018. 
110 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bg6_ZGnjp73/?hl=pt-br&taken-by=franciscus>. Acesso em: 

26 nov. 2018. 

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento/missa-de-lava-pes-celebra-humildade-com-fieis-relembrando-gesto-de-jesus
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento/missa-de-lava-pes-celebra-humildade-com-fieis-relembrando-gesto-de-jesus
https://www.instagram.com/p/Bg6_ZGnjp73/?hl=pt-br&taken-by=franciscus
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Essa publicação contou não somente com o registro do momento em que Francisco lava 

e beija os pés de 12 detentos da Casa Regina Coeli, que representavam os discípulos de Jesus 

Cristo naquela cerimônia, como também traz a explicação do Papa sobre esse ato: “Jesus quis 

fazer este serviço para nos dar um exemplo de como devemos servir uns aos outros”. Além do 

ensinamento religioso e, ao mesmo tempo social, estar por escrito no post, o vídeo também 

apresenta Francisco transmitindo essa mensagem durante a missa, isto é, o texto da postagem é 

a descrição do que é falado no vídeo. O Papa fala em Italiano, visto que a solenidade aconteceu 

em Roma e a legenda no vídeo é em inglês111. 

Esse é um exemplo que ratifica tanto que a história de Jesus é embalada por questões 

sociais, já que os discípulos eram pessoas comuns e não aqueles que ocupavam altas posições; 

quanto que Francisco utilizou uma data e um rito religioso para incluir indivíduos 

marginalizados. Acredito que tenha sido uma maneira que o Papa encontrou para aplicar os 

ensinamentos de Cristo aos dias de hoje, adequando-se aos problemas sociais. Além disso, ao 

lavor os pés de detentos, pessoas tradicionalmente estigmatizadas, rejeitadas e evitadas, o Papa 

parece enviar uma mensagem de humildade e perdão. 

Parece impactante ver o Papa lavando e beijando os pés dos presos ao invés de beijar os 

pés de fiéis comuns. O apelo emocional é exaltado nas imagens, na música instrumental lenta 

como trilha sonora e no enquadramento frontal e em close112 de Francisco explanando sobre o 

significado do Lava Pés. Este último passa a sensação de que ele está olhando nos olhos de 

quem assiste ao vídeo, tornando a mensagem mais profunda. Vale ressaltar que essa prática do 

líder religioso não exclui a realização dessa solenidade na Basílica de São Pedro, o que mostra 

que ele enxerga a necessidade de acolher ambos os lados da sociedade – os que estão à margem 

e os que não estão.  

A segunda publicação com maior número de visualizações – 624.123 – foi a do dia 30 

de março, que divulga, através de um vídeo, parte da missa da Sexta-feira da Paixão113, 

presidida pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro. Todavia, também não ficou dentre as 

                                                           
111 Segundo o jornal online O Globo (2013, s/p), Francisco, “quando era arcebispo de Buenos Aires [...] costumava 

realizar a celebração do Lava Pés em uma prisão, hospital, asilo para idosos ou com pessoas mais pobres”. Esse 

costume não foi abandonado após se tornar Papa. A partir de 2015, por exemplo, Francisco voltou a realizar essa 

cerimônia em casas de detenção. De acordo com o Vatican News (2018b), em 2016, a missa ocorreu no Cárcere 

de Rebibbia – na Itália –; em 2017, na Prisão de Paliano – na província italiana de Frosinone –; em 2018, na Casa 

de Detenção Regina Coeli 
112 “A câmera está bem próxima do objeto, de modo que ele ocupa quase todo o cenário, sem deixar grandes 

espaços à sua volta. É um plano de intimidade e expressão”. Disponível em: 

<http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/>. Acesso em: 13 dez. 2018. 
113 “Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira santa é um feriado religioso comemorado pelos cristãos, simbolizando o 

dia da morte de Jesus Cristo, e faz parte das festividades da Páscoa, que simboliza a ressurreição do Messias”. 

Disponível em: <https://www.significados.com.br/sexta-feira-da-paixao/>. Acesso em: 20 jun. 2018. 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
https://www.significados.com.br/sexta-feira-da-paixao/
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3 mais curtidas do mês, recebeu apenas 197.318 – como pode ser verificado na figura 7. Outra 

vez, parece que houve interesse pelo vídeo, mas o caráter interativo do conteúdo não foi tão 

significativo.  

 As imagens e a trilha sonora em tom fúnebre e em latim, que compõem o vídeo, 

promovem um apelo emocional forte, por se tratar da cerimônia que relembra a morte de Jesus. 

Francisco aparece com a cabeça inclinada e apoiada na cruz, em posição de oração, entre planos 

abertos114 e fechados115; a escultura de Jesus crucificado é enquadrada em super-close116; o 

interior da cúpula da basílica é filmado em zoom-in117, cujos mosaicos se confundem com 

pinturas e são carregados de significados religiosos. É uma produção curta, mas embebida de 

simbologias e sentimentos para quem acredita nos preceitos católicos. Já a legenda da 

publicação sintetiza a mensagem que é transmitida pelo vídeo: “Olhe para o Cristo Crucificado, 

n’Ele brota a esperança que dura para a vida eterna”.   

 

Figura 7 – Post da Sexta-feira da Paixão 

 

                                                           
114 “A câmera está distante do objeto, de modo que ele ocupa uma parte pequena do cenário. É um plano de 

ambientação”. Disponível em: <http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-

angulos/>. Acesso em: 3 dez. 2018. 
115 “A câmera está bem próxima do objeto, de modo que ele ocupa quase todo o cenário, sem deixar grandes 

espaços à sua volta. É um plano de intimidade e expressão”. Disponível em: 

<http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/>. Acesso em: 3 dez. 2018. 
116 “Este plano é o mais fechado de todos [...]. Geralmente ele é muito usado para enfatizar ações e objetos que 

não ficam muito evidentes em uma cena [...]”. Disponível em: <https://designculture.com.br/os-enquadramentos-

do-cinema>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
117 “[...] usando uma lente do tipo ZOOM, você modifica o ângulo visual durante a tomada. Quando “aproxima” a 

imagem temos o ZOOM-IN”. Disponível em: <http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/movimentos-no-

quadro-da-camera-e-da-objetiva/>. Acesso em: 26 nov. 2018. 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
https://designculture.com.br/os-enquadramentos-do-cinema
https://designculture.com.br/os-enquadramentos-do-cinema
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/movimentos-no-quadro-da-camera-e-da-objetiva/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/movimentos-no-quadro-da-camera-e-da-objetiva/
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Fonte: Instagram @franciscus, 2018118 

O terceiro vídeo do mês de março com maior número de visualizações – 148.995 – foi 

a do dia 31, que divulga parte da missa do Sábado de Aleluia119, presidida por Francisco, na 

Basílica de São Pedro, como pode ser visto na figura 8. A legenda do post são as traduções da 

fala de Francisco no vídeo. A mensagem propagada pelo Papa é que “a luz de Cristo, 

gloriosamente ressuscitado, nos dissipe as trevas do coração e do espírito”. O vídeo mostra o 

ápice da cerimônia, em que o templo está sendo iluminado apenas com a luz das velas (que 

simboliza a luz de Cristo) do Papa e de toda a assembleia. Aos poucos, a basílica é acesa, 

simbolizando a preparação para a ressurreição de Jesus. O jogo dos planos, ao mesmo tempo 

que foca nos detalhes das velas sendo acesas e nas palavras proferidas por Francisco (planos 

fechados e americanos120), também ressalta a imensidão da basílica e a quantidade de fiéis 

presentes naquela solenidade (plano geral121). Vejo que os símbolos católicos e o momento que 

seu líder exprime o significado daquela celebração são filmados de modo que quem assiste não 

tenha como desviar o olhar, pois essas imagens tomam conta de toda a tela de forma muito 

próxima; a monumental basílica, tão respeitada pelos católicos, e a vasta quantidade de fiéis 

parecem ratificar a dimensão da comunidade que segue a religião, talvez uma maneira de 

chamar a atenção dos crentes afastados, dos agnósticos e dos ateus, como artifício persuasivo. 

Novamente, o apelo emocional é exaltado. 

                                                           
118 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bg9k0fIjMtJ/>. Acesso em: 22 nov. 2018. 
119 “Sábado de Aleluia é o Sábado da Semana Santa, o primeiro dia depois da crucificação e morte de Jesus Cristo 

e o dia anterior ao Domingo de Páscoa”. Disponível em: <https://www.significados.com.br/sabado-de-aleluia/>. 

Acesso em: 27 nov. 2018. 
120 “Mostra a pessoa do joelho para cima”. Disponível em: <https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-

cinema-fotografia-planos-de-uma-cena/>. Acesso em: 28 nov. 2018. 
121 “Com um ângulo visual bem aberto, a câmera revela o cenário à sua frente. [...] Plano para exteriores ou 

interiores de grandes proporções”. Disponível em: <http://www.primeirofilme.com.br/site/o-

livro/enquadramentos-planos-e-angulos/>. Acesso em 3 dez. 2018. 

https://www.instagram.com/p/Bg9k0fIjMtJ/
https://www.significados.com.br/sabado-de-aleluia/
https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-cinema-fotografia-planos-de-uma-cena/
https://blog.emania.com.br/linguagem-narrativa-do-cinema-fotografia-planos-de-uma-cena/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
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Figura 8 – Post do Sábado de Aleluia 

 
 

 
 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018122 

 

O quarto vídeo mais visualizado do mês de março foi o do dia 3, que mostrava alguns 

trechos da visita do Papa Francisco à Casa de Leda – instituição que acolhe mulheres detentas 

com filhos pequenos. Esse vídeo foi assistido por 474.618 pessoas, porém só recebeu 106.943 

curtidas, como pode ser observado na figura 9. O que me chamou atenção foi o fato de um post 

que aborda uma temática política e social ter ficado em último lugar no mês, no quesito 

“curtidas”. Assim, percebo que mesmo os conteúdos de temas sociais terem a potencialidade 

de alcançar mais seguidores, visto que são de interesse mundial, incluindo católicos e não-

católicos, a postagem não despertou tanto a simpatia dos seguidores de Francisco. Isso 

demonstra que embora ele tenha popularidade nas redes sociais, (e especificamente) no 

Instagram, sua abordagem de temas políticos e sociais ainda pode enfrentar resistência, visto 

que é um desafio gerar uma reação de unanimidade positiva a temas que possam ser 

considerados controversos (como, neste caso, a inclusão de mulheres detentas na sociedade).  

                                                           
122 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BhAfVt4DglX/>. Acesso em: 22 nov. 2018. 

 

https://www.instagram.com/p/BhAfVt4DglX/
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Figura 9 – Post da visita do Papa à Casa de Leda 

 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018123 

 

O vídeo mostra a chegada de Francisco à Casa de Leda, sua interação com as detentas e 

com seus filhos. O uso do close e do plano americano consegue captar as minúcias daquele 

momento e as ações mais marcantes de Francisco interagindo, respectivamente. Filmar a mão 

de Francisco tocando o interfone, passa a impressão de horizontalidade entre quem assiste e o 

Papa, pois destaca uma ação comum de qualquer pessoa, logo a sensação de proximidade é 

transmitida. O seu cumprimento às detentas, o seu carinho com as crianças, os presentes de 

Páscoa para elas, os detalhes das mulheres e a trilha sonora lenta e afável, visam tocar o 

emocional do receptor, mostrando que essas pessoas possuem a mesma importância que 

qualquer outra e que também precisam de afeto. Se até o líder máximo da Igreja Católica visitou 

e tratou bem as detentas, os fiéis podem ficar mais convencidos a agirem da mesma maneira 

com qualquer tipo de pessoa marginalizada. 

A legenda desse post não trouxe nenhum tipo de ensinamento, somente explicou que se 

tratava da visita à Casa de Leda. Talvez isso tenha sido proposital, a fim de enfatizar o conteúdo 

                                                           
123 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bf3inbcDZro/>. Acesso em: 28 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/Bf3inbcDZro/
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do vídeo, que já é carregado de significados e preceitos. Aqui, o ditado “uma imagem fala mais 

que mil palavras” parece se encaixar bem, só que no caso, um pequeno filme “vale mais que 

mil palavras”. A defesa de Sontag (2006) quanto ao poder das imagens também se adequa à 

estratégia comunicativa da postagem de captar a atenção e persuadir. Todas as hashtags são 

traduções da “sexta-feira da misericórdia”124. Isso demonstra que a publicação do dia 3 de março 

tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o exercício da caridade, independentemente do 

estado de saúde, das condições de vida e/ou dos erros do próximo; então nada mais persuasivo 

que mostrar o exemplo de Francisco, embalado com uma trilha sonora emotiva.  

 

3.2.2 Posts com fotos de março de 2018 

O post com maior número de curtidas no mês de março de 2018 foi o do dia 25, que 

mostra a solenidade do Domingo de Ramos125, presidida pelo Papa Francisco, na Praça de São 

Pedro. Essa postagem recebeu 321.853 curtidas e é composta por uma sequência de 7 

fotografias, dentre elas, somente a última não diz respeito diretamente à cerimônia, mas é uma 

maneira de exaltar a sua figura central, Jesus Cristo, cuja escultura no topo da Basílica de São 

Pedro é enquadrada entre os ramos. É possível verificar esses aspectos na figura 10 e perceber 

que todas as imagens apelam para o emocional de quem a contempla. Elas mesclam planos 

médios126 e fechados: uma multidão participando da missa do Domingo de Ramos (também 

com enquadramento plongée127), o Papa e os demais sacerdotes conduzindo aquela celebração, 

Francisco rezando apoiado na cruz (algo já recorrente em outras publicações) e para arrematar, 

a escultura de Cristo, em contra plongée128. A legenda complementa o significado das imagens, 

transmitindo um conselho/ensinamento de como se vivenciar a Semana Santa: “Entremos com 

o Senhor Jesus nesta Semana Santa para celebrar a Páscoa com um coração renovado pela graça 

do Espírito Santo”. 

 

 

 

                                                           
124 : #fridayofmercy (em inglês), #sextafeiradamisericordia, #viernesdelamisericordia (em espanhol), 

#venerdidellamisericordia (em italiano) e #vendredisdelamiséricorde (em francês) 
125 “A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém [...]”. 

Disponível em: <https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/quaresma/a-importancia-do-

domingo-de-ramos/>. Acesso em: 3 dez. 2018. 
126 “A câmera está a uma distância média do objeto, de modo que ele ocupa uma parte considerável do ambiente, 

mas ainda tem espaço à sua volta”. Disponível em: <http://www.primeirofilme.com.br/site/o-

livro/enquadramentos-planos-e-angulos/>. Acesso em: 3 dez. 2018. 
127 “Quando a câmera está acima do nível dos olhos, voltada para baixo”. Disponível em: 

<http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/>. Acesso em: 7 dez. 2018. 
128 “Quando a câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima”. Disponível em: 

<http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/>. Acesso em: 13 dez. 2018. 

https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/quaresma/a-importancia-do-domingo-de-ramos/
https://formacao.cancaonova.com/liturgia/tempo-liturgico/quaresma/a-importancia-do-domingo-de-ramos/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
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Figura 10 – Parte do post do Domingo de Ramos 

 

 

 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018129 

                                                           
129 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bgv6DRPjPdl/>. Acesso em: 21 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/Bgv6DRPjPdl/
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O segundo post que recebeu mais curtidas – 256.996 – no mês de março foi o do dia 28, 

como pode ser observado na figura 11. Trata-se de uma fotografia do Papa Francisco 

cumprimentando carinhosamente uma criança com Síndrome de Down e a legenda é composta 

apenas por uma hashtag. A imagem busca, outra vez, atingir o emocional de quem visualiza a 

publicação, pois ao mesmo tempo que é apenas um registro das audiências gerais que acontecem 

nas quartas-feiras na Praça de São Pedro, é também uma demonstração de um ato carinhoso do 

Papa com uma criança especial. A fotografia poderia ser de diversos outros momentos ou com 

diversas outras pessoas, mas parece que foi escolhida a que mais manifestava o lado inclusivo 

de Francisco. Já a legenda, contou apenas com uma hashtag (#GeneralAudience – Audiência 

Geral, em inglês), que possui a finalidade de se referir à cerimônia em si, com o intuito de 

otimizar a sua divulgação na rede. A restrição à língua inglesa não colaborou tanto para o 

alcance desse post e/ou para a divulgação da página. Isso pode ser confirmando quando verifico 

que essa hashtag conta com 3.343 publicações130, sendo a maioria da página oficial de Francisco 

e de veículos de comunicação religiosos, poucas são de pessoas comuns.  

 

Figura 11 – Post da Audiência Geral do dia 28 de março 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018131 

 

A publicação do dia 13 de março foi a terceira mais curtida do mês, com 242.374, como 

pode ser observado na figura 12. Essa data se refere ao aniversário de papado de Francisco. 

Apesar do post não trazer essa comemoração nem na imagem nem na legenda, a única hashtag 

utilizada menciona a celebração e muitos comentários são realizados nesse sentido. Vale 

destacar que a postagem é composta por uma fotografia do Papa, em plano fechado, na qual está 

                                                           
130 Disponível em: <https://www.instagram.com/explore/tags/generalaudience/>. Acesso em: 5 dez. 2018. 
131 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bg4SXhsDSZU/>. Acesso em: 22 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/explore/tags/generalaudience/
https://www.instagram.com/p/Bg4SXhsDSZU/
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com a cruz em uma das mãos, com a cabeça inclinada e os olhos fechados, em posição de oração. 

A legenda que acompanha essa imagem transmite um ensinamento cristão: “Rezemos sempre 

uns pelos outros. Rezemos por todo o mundo”, já a hashtag traz uma informação nova 

(#Anniversary – aniversário, em inglês). No entanto, a postagem poderia ter deixado mais 

explícito que era o 5º aniversário de pontificado de Francisco ao invés de deixar implícito o 

significado especial daquela data.  

 
Figura 12 – Post de aniversário de papado de Francisco 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018132 

 

O quarto post com maior número de curtidas – 155.847 – no mês de março é o do dia 

17, mais um de cunho predominantemente religioso, conforme pode ser observado na figura 13. 

A publicação conta com uma fotografia, em plano fechado, do Papa Francisco no momento da 

comunhão133 em uma missa, no Santuário de São Pio de Pietrelcina, localizado em San Giovanni 

Rotondo na Itália. Acredito que a escolha do registro da solenidade a ser utilizado na publicação 

está relacionado ao fato da eucaristia134 ser o ápice das cerimônias católicas, pois possui um 

significado muito forte para os fiéis, sendo assim uma oportunidade de transmitir mais 

ensinamentos cristãos aos seguidores. A legenda complementa o sentido da imagem: “O 

mistério de Jesus, como vemos em cada Missa, é mistério de amor humilde e se compreende 

somente fazendo-se pequenos”.  

 

                                                           
132 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BgRS5ROjFCd/>. Acesso em: 14 nov. 2018. 
133 Comunhão é o momento da celebração católica em que os fiéis recebem a hóstia.  
134 “Eucaristia significa reconhecimento, ação de graças, em grego, é uma celebração da Igreja Católica, para 

lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo, é também chamada de comunhão”. Disponível em: < 

https://www.significados.com.br/eucaristia/>. Acesso em: 7 dez. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BgRS5ROjFCd/
https://www.significados.com.br/eucaristia/
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Figura 13 – Post da missa no Santuário de São Pio de Pietrelcina 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018135 

A publicação do dia 10 de março foi a quinta com maior número de curtidas do mês, 

214.518, conforme mostra a figura 14. O post tem o intuito de elucidar a importância da 

confissão. Ele é composto por uma fotografia, em plongée, do momento em que Francisco 

recebe um fiél no confessionário136, e a legenda que arremata a mensagem que se deseja 

transmitir: “No sacramento da Reconciliação137, encontramos o caminho para retornar ao 

Senhor e redescobrir o significado da vida”. Em um período de Quaresma, ressaltar esse 

sacramento parece oportuno, a fim de incentivar os fiéis a se confessarem, já que são os 40 dias 

que os católicos devem reservar para a reflexão dos seus pecados em prol de melhorias 

espirituais, logo buscar a remissão dos pecados através da confissão é importante. O apelo 

emocional, mais uma vez, é utilizado. 

 
Figura 14 – Post sobre o Sacramento da Reconciliação 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018138 

                                                           
135 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BgbusASj5IP/>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
136 “Lugar onde fica o padre para ouvir a confissão do penitente”. Disponível em: 

<https://www.dicio.com.br/confessionario/>. Acesso em: 7 dez. 2018. 
137 Nomenclatura também utilizada para se referir à confissão dos pecados feita ao sacerdote. 
138 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BgJkgScDivU/>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BgbusASj5IP/
https://www.dicio.com.br/confessionario/
https://www.instagram.com/p/BgJkgScDivU/
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Finalmente, a sexta publicação com mais curtidas – 214.518 – no mês de março é de 

cunho político e social, como pode ser visto na figura 15. Trata-se do post do dia 8, que aborda 

o Dia Internacional da Mulher. Ele é composto por uma sequência de 10 fotografias, em plano 

fechado, do Papa em interação face a face com mulheres de diferentes culturas, idades e 

ocupações; e a seguinte legenda: “Agradeço a todas as mulheres que, todos os dias, procuram 

construir uma sociedade mais humana e acolhedora”.  

 
Figura 15 – Parte do post do Dia Internacional da Mulher 
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Fonte: Instagram @franciscus, 2018139 

 

 É importante ressaltar que nenhuma foto mostra uma mulher sem o Papa. Talvez, isso 

tenha ligação com o fato de nessa mesma data, no ano de 2017, a página de Francisco não ter 

divulgado nenhuma publicação, nem sobre essa temática nem sobre outra. Então, pode ser uma 

espécie de “compensação”, demonstrando que o Papa tem carinho pelas mulheres e reconhecem 

os seus valores. Entretanto, esse não foi um estilo utilizado apenas para o Dia Internacional da 

Mulher, todas as postagens do Instagram @franciscus incluem o líder religioso nas imagens, 

seja pelo fato de ser o “dono” do perfil e/ou seja pela constante afirmação da sua presença na 

rede, para intensificar a sua imagem. 

A publicação do dia 22 de março recebeu 192.199 curtidas, ficando em 8º lugar140 no 

mês, como pode ser verificado na figura 16. Nela, o Papa aparece em uma situação quase que 

informal com um grupo de jovens, que tiram selfies141 com ele. O enquadramento dessa imagem 

em plongée com um plano quase médio, mas abrangendo parte da multidão ao redor de 

Francisco, visa transmitir o quão querido ele é. No entanto, a legenda transmite um 

posicionamento religioso, que não é subentendido ao visualizar somente a fotografia: “A Igreja 

quer escutar todos os jovens, nenhum excluído, porque temos necessidade de entender melhor 

aquilo que Deus e a história nos estão pedindo”. Esse texto deixa implícito que o Instagram do 

Papa é uma personificação de uma página que pertence à Igreja Católica como instituição e não 

um perfil pessoal de Francisco. Isso porque quem aparece na fotografia é o Papa, mas a 

mensagem da legenda esclarece que essa aproximação do líder religioso com os jovens é para 

que a Igreja os compreenda para tê-los por perto. Mesmo que Francisco seja, antes de qualquer 

cargo, um ser humano, ele representa a Igreja, ou seja, grosso modo, ele é “a Igreja em pessoa”. 

                                                           
139 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BgEnUrdj_Ve/>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

 
140 A posição 7 corresponde ao post já mencionado pela sua quantidade de visualizações: o do dia 30 de março. 
141 Autorretratos. 

https://www.instagram.com/p/BgEnUrdj_Ve/
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Por outro lado, ao pontuar a história como algo a ser entendida, vejo que os novos modelos de 

comunicação podem estar inclusos nesse pensamento, principalmente, para se reter e conquistar 

a juventude. O apelo do conteúdo é emocional, mas com uma nuance de descontração. 

 

Figura 16 – Post do Papa Francisco e com a juventude católica 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018142 

 

Essa postagem corresponde à Reunião Pré-Sinodal – que aconteceu no Pontifício 

Colégio Internacional Maria Mater Ecclesiae, localizado na Itália –, uma preparação para a XV 

Assembléia Geral Ordinária, cuja abordagem era “Jovens, a fé e discernimento vocacional”. 

Assim, tanto a legenda quanto as hashtags se referiram a essa temática: #synod2018 (Sínodo 

2018, em inglês), #jovens, #youngpeople (jovens, em inglês) e #jovenes (jovens, em espanhol). 

Vale ressaltar que, segundo o site Vatican (2018a), esse encontro comportou mais de 300 jovens 

representantes de todo o mundo, reunidos em Roma de 19 a 24 de março de 2018, e 15.000 

jovens através dos grupos do Facebook, a fim de promover reflexões sobre as realidades, as 

personalidades, as crenças e as experiências da juventude. O fato de haver participação de 

comunidades de destino existentes no Facebook, confirma que entender a história também é 

compreender as mudanças comunicacionais. Outro ponto interessante é que nessa rede social, 

Francisco não possui uma página oficial, mas incluir os grupos que atuam nela, também é uma 

forma de estar presente. 

O nono post com o maior número de curtidas – 169.938 – do mês de março foi o do dia 

12, como pode ser visto na figura 17. Essa publicação é composta por uma fotografia, em plano 

americano, do Papa Francisco, durante a missa que presidiu na Igreja de Santa Maria, em 

                                                           
142 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bgo5P2VDj7v/>. Acesso em: 21 nov. 2018. 

 

https://www.instagram.com/p/Bgo5P2VDj7v/
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Trastevere (Roma) e a sua legenda, provavelmente, remete ao que foi dito por ele nessa 

cerimônia em comemoração aos 50 anos da fundação da Comunidade de Santo Egídio 

(ACIDIGITAL, 2018a), localizada também em Trastevere. A mensagem veiculada nessa 

publicação traz o seguinte ensinamento: “Sejam sempre de Cristo na oração, no cuidado dos 

irmãos mais pequeninos, na busca da paz, porque Ele é a nossa paz”. As palavras do Papa 

aconselham a constante prática da fé cristã, fomentando a oração e o cuidado com o próximo, 

principalmente, com aqueles que mais precisam, a fim de promover a paz, a qual ele coloca 

como sinônimo o próprio Jesus. A junção desse pequeno texto com a imagem é capaz de 

transmitir a sensação do Papa estar falando com quem está lendo a postagem. O próprio instante 

do registro favorece isso, pois é um momento em que Francisco está falando e a proximidade 

do enquadramento passa a impressão dele estar perto. Ressalto que nessa publicação não houve 

hashtags. 

 
Figura 17 – Post de Francisco sobre a paz 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018143 

 

O post do dia 19 de março ganhou a décima posição em termos de curtidas –164.172–, 

conforme pode ser observado na figura 18. Trata-se de mais uma publicação de cunho 

predominantemente religioso, desta vez, abordando o Dia de São José, pai de Jesus Cristo, e por 

isso desejando felicitações a todos os pais. A legenda traz a mensagem: “Queridos Papais, 

felicitações pelo seu dia! Sejam para os seus filhos como São José: guardiões de seu crescimento 

em idade, sabedoria e graça”. Aqui, o Papa aconselha como deve ser o comportamento dos pais 

e em quem eles devem se espelhar – uma figura cristã-católica. Além disso, a imagem da 

postagem é uma fotografia, em plano fechado, que registra o momento em que Francisco 

                                                           
143 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BgOi0X7j-IQ/>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BgOi0X7j-IQ/
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cumprimenta um pai e sua família. A demonstração de carinho de Francisco com as crianças e 

a mensagem textual que complementa o conteúdo, favorecem o apelo emocional. O 

ensinamento religioso recebe uma abordagem mais singela do que se fosse um discurso em uma 

missa, por exemplo. Parece ser um modo de conseguir maior persuasão e, assim, evangelizar. 

Vale evidenciar que, em alguns países de tradição católica, como é o caso de Portugal, Espanha 

e Itália, o Dia dos Pais é comemorado em 19 de março, devido ao dia de São José (G1, 2013). 

 

Figura 18 – Post do Dia de São José 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018144 

 

A posição 12145 quanto à quantidade de curtidas ficou para o post do dia 14 de março, 

que gerou 155.847 curtidas e que aborda uma temática mais direcionada para os aspectos 

político e social, porém mesclada com um ensinamento religioso, como pode ser visto na figura 

19. Nessa publicação, a fotografia, em plano americano, mostra Francisco cumprimentando, de 

forma carinhosa, algumas crianças refugiadas; e a legenda intensifica esse apelo emocional, 

dizendo que “É preciso adotar toda medida possível para garantir proteção e segurança às 

crianças refugiadas. ‘Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está recebendo a mim”, 

diz Jesus (Mt 18,5)’”. Com essa postagem, a página @franciscus conseguiu focar em um 

assunto político e social, direcionando, com conselhos cristãos, as atitudes a ser tomadas diante 

dessa realidade. Aqui, essas questões que ocorrem no cotidiano offline foram atravessadas pela 

mídia e pela religiosidade. 

 

 

 

 

 

                                                           
144 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bggkb3WDLn4/>. Acesso em: 21 nov. 2018. 
145 O 11º post mais curtido já foi analisado, pois ficou dentre os mais visualizados. 

https://www.instagram.com/p/Bggkb3WDLn4/
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Figura 19 – Post sobre crianças refugiadas 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018146 

 

Por fim, a posição 14 do mês quanto ao número de curtidas foi ocupada pelo post do dia 

7 de março, conforme pode ser verificado na figura 20. Essa publicação é composta por uma 

fotografia, em plano americano, de Francisco cumprimentando alguns fiéis e a legenda 

apresenta apenas uma hashtag (#GeneralAudience – Audiência Geral, em inglês), que informa 

em qual cerimônia aquela cena aconteceu.  

 

Figura 20 – Post da Audiência Geral do dia 7 de março 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018147 

 

O post que ocupou a 13ª posição quanto ao número de curtidas foi o do dia 31 de março 

e a publicação que se refere ao último lugar (posição 15) foi o do dia 3 de março.  Porém, ambos 

já foram analisados na minha discussão sobre os vídeos e organizados de acordo com a ordem 

do mais visualizado para o menos visualizado.  

 

                                                           
146 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BgUXooODRt8/>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
147 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BgBt3w6jyTF/>. Acesso em: 12 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BgUXooODRt8/
https://www.instagram.com/p/BgBt3w6jyTF/
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3.2.3 Posts de abril de 2018 

O mês de abril de 2018 foi iniciado com o domingo de Páscoa, porém, após o dia 1º, 

passou a ser um mês mais neutro para a Igreja Católica. Esse contraste refletiu na quantidade 

de publicações nesse período. Em contraste com março, quando foi publicado um total de 15 

posts, um número total de 9 posts foi publicado em abril. Apesar da quantidade de posts de 

cunho predominantemente religioso ainda ser maioria, em abril, 3 posts mesclaram diversos 

tipos de conteúdo, sendo 1 político, social e religioso, e 2 religiosos e sociais. 

Proporcionalmente, o segundo mês de análise promoveu maior visibilidade para as temáticas 

políticas e sociais, todavia sem apartá-las dos ensinamentos religiosos. 

 A significativa ressonância dos temas religiosos também se faz presente no mês de abril, 

já que a postagem com maior número de curtidas – 297.182 – foi a do dia 1º, conforme exposto 

na figura 21. Esse post é composto por uma sequência de 10 fotografias da missa do domingo 

de Páscoa, presidida pelo Papa Francisco, na Praça de São Pedro e legenda explicativa. 

 

Figura 21 – Parte do post do domingo de Páscoa 
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Fonte: Instagram @franciscus, 2018148 

 

 As fotos registram 8 momentos diferentes da celebração, com jogos de planos médios, 

abertos e americanos, tendo o Papa em todas essas; e 2 tipos de imagens de Jesus Cristo, uma 

em contra plongée da sua escultura localizada na Praça de São Pedro e outra em plano fechado 

de sua pintura que, possivelmente, fica em algum local da basílica. Essa sequência parece contar 

uma história, desde o momento em que Francisco caminha em direção ao altar para dar início 

à cerimônia, até as imagens do protagonista da festividade (Cristo). A legenda vem selar o 

significado daquele dia: “Hoje ressoa o anúncio mais bonito: ‘O Senhor verdadeiramente 

ressuscitou, como havia previsto’. Feliz Páscoa para todos!”. 

 A segunda postagem mais curtida – 294.843 – do mês de abril foi a do dia 9, como pode 

ser visto na figura 22. Nela, Papa Francisco aparece em uma fotografia, com enquadramento 

em close, sorrindo, olhando e apontando para o alto. Esse gesto é compreendido quando se lê a 

legenda: “O Senhor chama cada um de nós à santidade, até você!”. Ou seja, ele aponta para o 

céu, que para quem acredita, é onde Deus está, mostrando que Ele é quem chama os indivíduos 

à santidade e que qualquer pessoa pode trilhar esse caminho. Entendo que essa mensagem, além 

                                                           
148 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BhCJNZajIc8/>. Acesso em: 22 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BhCJNZajIc8/
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de incentivar a busca por uma vida de maior elevação espiritual, também propõe uma igualdade 

entre o Papa e quem acessa o post, no que diz respeito ao amor de Deus – já que é Ele quem 

convida – e da capacidade de seguir o rumo da santidade. Aqui, a religiosidade é exaltada e 

parece haver uma buscar ainda mais aproximativa com Francisco e a Igreja. 

 

Figura 22 – Post sobre a santidade 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018149 

 

O terceiro post mais curtido – 237.934 – do mês de abril foi o do dia 16, que tem uma 

abordagem religiosa, política e social, como pode ser constatado na figura 23. Parece que nesse 

mês, esse tipo de temática conseguiu uma empatia maior do que no anterior. A publicação conta 

com uma fotografia de Francisco, em close, segurando a cruz, com a cabeça baixa, em posição 

de oração. Há também uma legenda, que ao ser lida, é possível notar que a imagem é utilizada 

não só para fortalecer a mensagem, como também para colocar Francisco como exemplo para 

o que é aconselhado: “Enquanto rezo incessantemente pela paz, e convido todas as pessoas de 

boa vontade a continuar a fazer o mesmo, apelo novamente a todos os responsáveis políticos, 

para que prevaleçam a justiça e a paz”. Parece que existem interações mútua e reativa nesse 

texto: mútua porque pude observar críticas a Francisco e pedidos para que o Papa ajude a 

solucionar graves crises políticas e econômicas em alguns países como a Venezuela; reativa 

porque essa postagem pode ter sido elaborada para receber um bom retorno de curtidas e de 

comentários. Vou discutir essa distinção entre interações mútuas e reativas mais adiante neste 

capítulo.   

 

 

 

                                                           
149 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BhWgZYAjUyf/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BhWgZYAjUyf/
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Figura 23 – Post com abordagem religiosa, política e social 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018150 

 

O quarto post mais curtido – 214.377 – de abril foi o do dia 22, que divulga a cerimônia 

de Ordenação151 presidida pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, conforme exposto na 

figura 24. Na fotografia da publicação, em um plano fechado, mas com enquadramento de corpo 

inteiro, Francisco aparece com a mão sobre a cabeça de um seminarista – que estava sendo 

ordenado padre –, o qual recebe a bênção de joelhos, de cabeça baixa e de mãos juntas. A 

legenda transmite um pedido de Francisco aos seguidores: “Hoje agradeçamos pelos novos 

sacerdotes que ordenei na Basílica de São Pedro. E peçamos ao Senhor que envie bons operários 

para trabalhar na sua messe”. Acredito que essa postagem não tenha apresentado hashtags por 

se tratar de um evento muito pontual e que não receberia buscas significativas. Vejo que esse 

conteúdo teve como finalidade divulgar a agenda do Papa, não dissemina nenhum ensinamento 

religioso específico nem celebrações corriqueiras. 

 

Figura 24 – Post sobre a Ordenação realizada por Francisco 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018152 

                                                           
150 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bhood33DhXK/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 
151 A cerimônia de Ordenação é aquela em que os seminaristas se tornam padres. 
152 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bh4FwtZFlVi/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/Bhood33DhXK/
https://www.instagram.com/p/Bh4FwtZFlVi/
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O quinto post mais curtido – 214.087 – do mês de abril é o do dia 11. Nele, mais uma 

vez, Francisco aborda o tema “Santidade”, como explicitado na figura 25. A fotografia, em 

plano americano, na cerimônia de Exortação Apostólica153 Gaudete et Exsultate (traduzindo do 

latim para o português, Exortação Apostólica Alegrai-vos e Exultai), Francisco aparece 

cumprimentando Padre Ernest Simoni, dando as mãos e encostando sua cabeça na dele com os 

olhos fechados, em um gesto de acolhida. Esse registro não é atual, segundo os sites de notícias 

Acidigital e Catholicus (2016), trata-se da visita que Francisco fez a Tirana, capital da Albânia, 

em 21 de setembro de 2014, na qual ouviu o testemunho do sacerdote sobre os seus 27 anos de 

encarceramento e as torturas que sofreu pelo totalitarismo comunista da Albânia. Assim, em 

outubro de 2016, o Papa anunciou que Padre Ernest Simoni seria nomeado Cardeal. A fotografia 

da postagem revela o momento de comoção de Francisco pela história do sacerdote.  

 

Figura 25 – Post sobre a Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018154 

 

 Embora não deixe claro a história da imagem, a foto propõe um apelo emocional devido 

ao gesto em si e a legenda elucida a instrução religiosa que deseja ser transmitida: “Ser pobres 

no coração, reagir com humilde mansidão, saber chorar com os outros, buscar a justiça com 

fome e sede, olhar e agir com misericórdia: isto é santidade”. Trata-se de um ensinamento sobre 

a vida que um católico deve levar, exaltando a possibilidade de todos terem uma vida de 

santidade. Além disso, essas palavras conversam com o registro fotográfico, visto que Francisco 

se emocionou com a história do Padre Ernest a ponto de chorar e, tempos depois, encontrou 

                                                           
153 Uma Exortação Apostólica “transmite um ensinamento do papa a respeito de um assunto com o objetivo de 

animar os fiéis na vivência do mesmo. Disponível em: <https://diocesedelorena.com/qual-e-a-diferenca-entre-

enciclica-e-exortacao-apostolica/>. Acesso em: 17 dez. 2018. 
154 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BhbxFdEj-H4/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

https://diocesedelorena.com/qual-e-a-diferenca-entre-enciclica-e-exortacao-apostolica/
https://diocesedelorena.com/qual-e-a-diferenca-entre-enciclica-e-exortacao-apostolica/
https://www.instagram.com/p/BhbxFdEj-H4/
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uma forma de reconhecer o seu valor, intitulando-o Cardeal. É válido pontuar que a nomeação 

de Simoni não foi divulgada na página @franciscus em 2016, somente em 11 de abril de 2018 

a fotografia do encontro de 2014 foi veiculada no Instagram e para exemplificar o 

comportamento adequado de um católico, não para falar diretamente do Cardeal. Outro ponto a 

destacar é que a Exortação Apostólica abordada nesse post foi redigida em 19 de março de 

2018155, porém foi divulgada no Vatican News156 no dia 9 de abril e no Instagram do Papa no 

dia 11 do mesmo mês, ou seja, tanto a imagem quanto o documento não condizem com a data 

da publicação. 

 A posição 6 dos mais curtidos do mês foi ocupada pela publicação do dia 20, que possui 

uma abordagem predominantemente religiosa e social e que ganhou 173.768 curtidas, conforme 

pode ser conferido na figura 26. Esse post apresenta uma sequência de 8 imagens, em planos 

fechados e abertos, de diversos momentos de Francisco em Alessano e no Porto de Molfetta, 

ambos localizados na Puglia (Itália). De acordo com o Vatican News (2018c), essa visita 

aconteceu em virtude do 25º aniversário de morte de Dom Tonino Bello, um bispo que teve sua 

vida sacerdotal voltada para a caridade. Segundo o site L’osservatore Romano (2018),  

Francisco passou pela terra natal de Dom Tonino Bello, Alessano, para rezar sobre o seu túmulo 

e se encontrar com a população local; sem seguida, se dirigiu a Molfetta – local onde o falecido 

bispo atuou por quase 11 anos – para celebrar a missa no porto da cidade, onde em 22 de abril 

de 1993, aconteceu o funeral de Dom Tonino. 

  

Figura 26 – Parte do post sobre Dom Tonino Bello e caridade 

 

                                                           
155Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#%C2%ABALEGRAI-

VOS_E_EXULTAI%C2%BB>. Acesso em: 17 dez. 2018. 
156 Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-04/papa-francisco-exortacao-apostolica-

gaudete-et-exsultate-.html>. Acesso em: 17 dez. 2018. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#%C2%ABALEGRAI-VOS_E_EXULTAI%C2%BB
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#%C2%ABALEGRAI-VOS_E_EXULTAI%C2%BB
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#%C2%ABALEGRAI-VOS_E_EXULTAI%C2%BB
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-04/papa-francisco-exortacao-apostolica-gaudete-et-exsultate-.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-04/papa-francisco-exortacao-apostolica-gaudete-et-exsultate-.html
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Fonte: Instagram @franciscus, 2018157 

 

Desse modo, é possível compreender as fotografias. Elas mostram o líder religioso 

passando no papamóvel por uma multidão de fiéis, algumas pessoas com cartazes que 

homenageavam o Papa e Dom Tonino Bello, a visita de Francisco ao túmulo do bispo 

homenageado, a contemplação do Papa a um quadro de Nossa Senhora e do menino Jesus, o 

líder máximo cumprimentando crianças especiais, a multidão que estava presente para a 

                                                           
157 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bhy9IirFHIU/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/Bhy9IirFHIU/
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celebração e Francisco presidindo a missa. Com essas imagens e a legenda “Vamos recordar 

hoje o que dizia Dom Tonino Bello: ‘Não bastam as obras de caridade se falta a caridade das 

obras’”, essa publicação conseguiu envolver um tema predominantemente religioso e, ao 

mesmo tempo, social. 

 A posição 7 dos mais curtidos de abril foi ocupada pelo post do dia 25, que ganhou 

154.518 curtidas, porém foi o vídeo com maior número de visualizações do mês – 574.413 –, 

como pode ser observado na figura 27. Em plano fechado, Francisco é filmado enquanto fala 

durante a Audiência Geral daquele dia. Esse enquadramento permite uma sensação de 

proximidade com o Papa, pois parece que o mesmo está falando com quem assiste à gravação. 

Francisco fala em italiano, a legenda do vídeo é em inglês e o texto da publicação é a tradução 

do que é falado no conteúdo audiovisual. A mensagem que o líder religioso quer passar é sobre 

a importância da oração pelo próximo: “É belo rezar pelos outros. Muitas vezes, quando não 

temos necessidades urgentes não rezamos…Devemos rezar, unidos à Igreja, pelos outros: 

‘Senhor, peço por quem se encontra na necessidade, por quem não tem fé…’. Não esqueçam: 

a oração da Igreja está sempre em ato, devemos rezar por todo o povo de Deus e por quem 

necessita de oração”. 

 

Figura 27 – Post sobre oração 
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Fonte: Instagram @franciscus, 2018158 

 

O penúltimo lugar do mês de abril, quanto ao número de curtidas, foi ocupado pelo post 

do dia 18, que abarcou uma temática social e religiosa. A publicação em que Francisco aparece 

dando a bênção a Thomas, o pai de Alfie, ambos fotografados em plano americano, recebeu 

154.082 curtidas, conforme pode ser conferido na figura 28. De acordo com o G1 (2018), Alfie 

Evans era um bebê britânico que sofria de uma grave doença neurológica e estava hospitalizado 

desde dezembro de 2016. Após cerca de 1 ano e meio em tratamento, os médicos descartaram 

a hipótese dele se recuperar, propondo assim que desligassem os aparelhos do menino. Os pais 

de Alfie brigaram na justiça contra essa proposta médica. O caso tomou grandes proporções e 

chegou ao Papa Francisco, que recebeu Thomas Evans em uma audiência particular e realizou 

vários telefonemas, a fim de que mantivessem o bebê vivo. Mas, no dia 23 de abril de 2018, 

com o aval da justiça, os médicos desconectaram os aparelhos de Alfie, que veio a falecer. 

Sendo assim, a imagem dessa postagem foi registrada no dia do encontro entre Francisco e 

Thomas. Apesar do elemento político, nessa postagem, não ser tão explícito quanto em 

postagens em que o papa faz referência a regimes ou líderes políticos, vale ressaltar que a 

questão do desligamento de aparelhos pode ser utilizada politicamente e também ser 

incorporada a políticas públicas. No entanto, como há a necessidade de estabelecer categorias 

predominantes em minha análise, considero que os elementos religioso e social são mais fortes 

aqui. Finalmente, além da foto, a sua legenda também agrega na construção de um conteúdo de 

apelo emocional:  

Penso novamente no pequeno Alfie Evans e em Vincent Lambert: gostaria de reiterar 

e fortemente confirmar que o único dono da vida, desde o início até a morte natural, é 

Deus! Rezemos para que seja respeitada a vida de todas as pessoas e especialmente 
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desses dois nossos irmãos (foto com o pai de Alfie) (LEGENDA DA PUBLICAÇÃO 

DO INSTAGRAM @FRANCISCUS DO DIA 18 DE ABRIL DE 2018). 

 

Figura 28 – Post sobre Alfie Evans e Vincent Lambert 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018159 

 

 O texto que acompanha a fotografia aborda esse e outro caso semelhante, o de Vincent 

Lambert, de 38 anos, que sofreu um acidente de moto em 2008, ficando tetraplégico. Segundo 

o Acidigital (2015, s./p.), “em 2013 os médicos do hospital de Reims sugeriram à família 

suspender o tratamento, pois consideravam seu estado de saúde irreversível”. Ainda de acordo 

com o site de notícias, a esposa do francês e seis dos seus oito irmãos apoiaram a decisão dos 

médicos e solicitaram ao tribunal a permissão para desligar os aparelhos do rapaz. Os pais de 

Vincent – católicos – e os outros dois irmãos se opuseram. A justiça francesa não permitiu o ato 

e o tratamento que mantém Vincent com vida continua. No entanto, o Acidigital (2018b), 

mostrou que as tentativas de desconexão dos aparelhos de Lambert vieram à tona outra vez. Isso 

explica a lembrança do caso por Francisco, no post do dia 18 de abril.  

 É válido destacar que o posicionamento do Papa acerca do desligamento dos aparelhos 

de Alfie e de Vincent está baseado nos princípios cristãos. De acordo com o Cristianismo, 

somente Deus é responsável por tirar a vida de alguém. Logo, mesmo em estado vegetativo, 

deve-se aguardar o “chamado divino”. Partindo dessa premissa, Francisco utiliza a sua página 

no Instagram para disseminar esse pensamento. 

A última posição do mês de abril quanto ao número de curtidas foi o post do dia 6. É 

interessante observar que ele recebeu 133.028 curtidas, porém o número de visualizações – 

550.626 – foi muito maior, como pode ser ratificado na figura 29. Por isso, é importante verificar 

                                                           
159 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BhtrAp-DDsd/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BhtrAp-DDsd/
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quantas pessoas curtiram e não somente se basear nas visualizações, muitos que assistem, não 

manifestam empatia através do botão “curtir”.  

 

Figura 29 – Post sobre o período Pascoal 

 

 

Fonte: Instagram @franciscus, 2018160 

 

 Antes de iniciar a análise, é pertinente esclarecer que o período Pascoal, par a Igreja 

Católica, dura 50 dias, ou seja, 40 dias antes do domingo de Páscoa e os 10 dias posteriores, 

logo a publicação do dia 6 ainda está relacionada a essa festividade religiosa. O vídeo é o 

registro da Audiência Geral do dia 4 de abril, todavia só foi divulgado no Instagram 2 dias 

depois. Ele inicia com um plano geral da cerimônia, aplicando parcialmente o zoom-in, e em 

seguida parte para um close do Papa que passa a sua mensagem sobre o período pascoal. Quando 

Francisco se refere à “Páscoa florida”, a imagem de rosas é enquadrada em plano fechado, 

também com zoom-in. Após isso, o plano geral da solenidade é retomado rapidamente, 

                                                           
160 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BhOrFlqjQI-/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BhOrFlqjQI-/
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avançando para uma parte da multidão que acompanhava a Audiência Geral, fechando um 

pouco mais o plano. Então, o close do Papa volta a tomar conta da tela, sendo intercalado uma 

vez com um leve zoom-out161 dos fiéis. Por fim, em close novamente, ele termina o seu discurso, 

pedindo para que todos desejassem “Feliz Páscoa” a Bento XVI e dessem uma salva de palmas. 

 O que Francisco fala durante a celebração e que é transcrito na legenda do post é: “Hoje 

há flores: as flores falam de júbilo, alegria. Em certos lugares, a Páscoa é chamada também 

‘Páscoa florida’, porque floresce o Cristo ressuscitado. Toda a semana nós festejamos a Páscoa. 

Gostaria também que desejássemos Feliz Páscoa - porque foi Bispo de Roma - ao amado Papa 

Bento, que nos acompanha pela televisão. Ao Papa Bento, todos desejamos Feliz Páscoa. E um 

aplauso, forte”. Vejo aqui um claro exemplo de comunicação multimídia, isto é, esse conteúdo 

foi veiculado pela televisão, pelo jornal online Vatican News162, pelo site do Vaticano163, pelo 

Instagram e talvez até em outros meios, em suma foi replicado em uma multiplicidade de 

mídias. 

 

3.2.4 Análise dos comentários de março e abril de 2018 

Nas análises dos comentários de março observei que muitas pessoas tentam demonstrar 

seu carinho, sua admiração e seu respeito por Francisco de diversas maneiras. Elas sentem a 

necessidade de manifestar as suas boas intenções quanto ao Papa e expressam isso em qualquer 

post, independentemente do conteúdo. A pergunta que me fazia era se as constantes 

explicitações de afeto por Francisco e os desvios dos temas abordados eram característicos de 

um mês que abarcava eventos de grande porte da Igreja Católica ou se isso era uma marca dos 

seguidores do Papa. Esse questionamento pôde ser respondido, após o estudo dos comentários 

de abril de 2018. 

Dessa forma, o estudo destinado ao mês de abril, me possibilitou responder a indagação 

levantada após a análise de março. As demonstrações de afeto por Francisco e os desvios dos 

assuntos tratados nas publicações não são exclusividades de um período envolvido por uma 

grande festividade da Igreja Católica. Vejo que, de forma geral, essas são características dos 

seguidores do Papa. A maioria dos comentários expressam a admiração que essas pessoas têm 

pelo líder religioso e esse sentimento toma dimensões que podem comprometer a assimilação 

                                                           
161 “Usando uma lente do tipo zoom, você modifica o ângulo visual durante a tomada”. Quando se afasta da 

imagem tem-se o zoom-out. Disponível em: <http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/movimentos-no-

quadro-da-camera-e-da-objetiva/>. Acesso em: 19 dez. 2018. 
162 Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/papa-francisco/audiencias-papal/2018-04/audiencia-geral-de-

4-de-abril-de-2018.html>. Acesso em: 19 dez. 2018. 
163 Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2018/documents/papa-

francesco_20180404_udienza-generale.html>. Acesso em: 19 dez. 2018. 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/movimentos-no-quadro-da-camera-e-da-objetiva/
http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/movimentos-no-quadro-da-camera-e-da-objetiva/
https://www.vaticannews.va/pt/papa-francisco/audiencias-papal/2018-04/audiencia-geral-de-4-de-abril-de-2018.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa-francisco/audiencias-papal/2018-04/audiencia-geral-de-4-de-abril-de-2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180404_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180404_udienza-generale.html
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das mensagens transmitidas nas postagens. No entanto, não deixam de ser feedbacks positivos 

a Francisco e, consequentemente, à instituição Igreja Católica Apostólica Romana.  

Posto isso, ao analisar os comentários das publicações, de março e abril de 2018, do 

Instagram do Papa Francisco, verifiquei repetições no que tange o teor das declarações. A fim 

de tornar melhor o entendimento e mais leve a leitura, categorizei os comentários e selecionei 

os mais interessantes para cada divisão, considerando ambos os meses estudados. Adianto que 

a maioria dos comentários não pertence somente a uma dessas classificações, pelo contrário, 

muitos são mesclados, todavia foi preciso, de certa forma, “rotulá-los” para que a compreensão 

fosse possível. Além disso, embora haja um bloco destinado a “comentários aleatórios”, 

basicamente todas as mensagens que não fornecem feedback ao post, são formas de 

desconsiderar o conteúdo veiculado; no entanto, há aqueles que fogem de modo mais arbitrário. 

Sendo assim, a seguir estão apresentadas as 13 categorias encontradas. 

 

3.2.4.1 Investimento mínimo de interação 

Além do “amém” como uma forma de “investimento mínimo” (RECUERO, 2014), há 

outros termos que são utilizados da mesma forma. Assim, no post do dia 30 de março, sobre a 

Sexta-feira da Paixão (figura 7), existem alguns exemplos: “Eu creio”, “Maravilhoso!”, 

“Sublime”, “Jesus, Jesus, Jesus”, “Gostei muito”, “Arrepiado!” e “Emocionante”. Certas 

marcações também são sintéticas na interação: “@xxxxxxxx arrepiei!”, “@xxxxxxxx chorei”, 

“@xxxxxxxx coisa mais linda”, “@xxxxxxxx olha que lindo”. Além do investimento mínimo, 

esses últimos são registros de pessoas que marcam seus seguidores e contatos online (que 

podem ser ou não de Francisco também) para compartilharem o que acharam do post, para 

divulgar a página e/ou a fé católica. 

Já na publicação do dia 31 de março, acerca do Sábado de Aleluia (figura 8), observei 

que, além do amém em uma quantidade imensa em todos os idiomas que apareceram, no 

português outros termos surgiram para exprimir a mesma ideia de concordância: “Glória”, “Que 

assim seja!”, “Assim seja para todos nós. Amém!”, “Aleluia, aleluia, aleluia”, e “Assim seja”. 

Nessa postagem, o pouco investimento é identificado apenas com expressões já utilizadas no 

ambiente religioso, um pouco diferente do post anteriormente analisado.  

Na publicação do dia 25 de março, que aborda o Domingo de Ramos (figura 10), nessa 

categoria, encontrei declarações semelhantes às da postagem do dia 30, entretanto é pertinente 

pontuá-las devido aos termos um pouco distintos: “Lindo Papa!”, “Muito lindo! Gostei!”, 

“Santo Padre”, “Que assim seja, graças a Deus. Amém!”, “Amém! Glória a Deus!”, “Que 
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benção!”, “Amém! Que lindas fotos!”, “Amei essa foto!”, “Que foto maravilhosa!”, “Que 

maravilha! Amém!”, “Belíssimo”, “Top” e “Divino”. Vale ressaltar que o “que assim seja” e 

suas derivações aparecem por diversas vezes. São maneiras de não deixar de se manifestar 

diante do conteúdo, elogiar o Papa e/ou a mensagem transmitida, sem que precise empregar 

muito tempo elaborando um texto mais extenso. A característica dos sujeitos hipermodernos de 

serem hiperacelerados se faz presente nessa constatação. 

No post do dia 13 de março, que retrata o 5º aniversário de papado de Francisco (figura 

12), comentários dessa natureza englobam enaltecimentos, agradecimentos e júbilos a respeito 

do Papa: “Linda imagem”, “Obrigada!”, “Lindo meu Papa”, “Verdade!”, “Todos os dias”, 

“Sempre”, “Amo”, “Rezemos”, “Paz no mundo”, “Paz às nações”, “[...] que assim seja”, “Viva 

o Papa!”164, “Abençoado!”, “Santo”, “Santo homem!”, “Nosso Papa Santo”, “Nosso Pai na fé” 

e “Amém, Papa Deus”165. As últimas 5 declarações não são somente exemplos de comentários 

curtos, mas também divinizações de Francisco. Assim como elas, existem outras um pouco mais 

extensas: “Homem santo, sensato. Que Deus te abençoe!”, “Papa, um anjo na terra. Sua 

bênção.”, “Papa, uma benção enviada por Deus!”, “Papa, me abençoe sempre, com as mãos de 

Deus!” e “Papa você é Deus”. Diante dessas explanações, vejo que várias pessoas se esquecem 

ou desconsideram a humanidade de Francisco, enxergando apenas o seu cargo religioso, cujos 

feitos são tão admirados que chegam a compará-lo ou a “confundi-lo” com anjos, Santos ou 

Deus. 

Algumas concordâncias com o conteúdo da postagem do dia 12 de março, que fala sobre 

a paz (figura 17), foram elaboradas com pouco investimento na interação: “Sim senhor. 

Amém!”, “É Verdade! Amém!”, “Com certeza”. A primeira foi a que mais me chamou a 

atenção, visto que é uma expressão de obediência e não somente de concordância e o mais 

curioso é que não é um comentário de um seguidor. Isso pode ser um alerta para a equipe de 

comunicação de Francisco quanto à conquista de seguidores, isto é, há oportunidade para 

ampliar a popularidade da página. Por outro lado, no post de 16 de abril, cuja temática também 

é a paz, porém com uma explicitação de abordagem religiosa, política e social (figura 23),  

alguns comentários desse tipo se mostraram como formas de expressar consentimento e de estar 

colocando em prática o que o Papa solicitou: “Verdade absoluta”, “Paz”, “Paz a todos! 

#MaisAmorPorFavor”.  

                                                           
164 Esse tipo de comentário também pode ser visto na postagem do dia 22 de março. Disponível em: < 

https://www.instagram.com/p/Bgo5P2VDj7v/>. Acesso em: 21 nov. 2018. 
165 Outros comentários iguais e semelhantes a esse são também identificados na publicação do dia 17 de março de 

2018. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BgbusASj5IP/>. Acesso em: 16 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/explore/tags/maisamorporfavor/
https://www.instagram.com/p/Bgo5P2VDj7v/
https://www.instagram.com/p/BgbusASj5IP/
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3.2.4.2 Considerar o Papa como celebridade/ídolo 

Na publicação do dia 29 de março, que trata a cerimônia do Lava Pés (figura 6), 

verifiquei dois seguidores que demonstram o desejo de participar daquela cerimônia e de 

conhecer Francisco pessoalmente, o que parece colocá-lo na posição de celebridade. Na 

postagem do dia seguinte, 30 de março, também constatei comentários que explicitam 

considerar o Papa como uma pessoa célebre: “Meu ídolo!” e “Meu maior sonho é conhecê-lo”. 

O cargo de líder religioso mundial implica, para determinadas pessoas, a posição de 

celebridade; ou seja, sua referência religiosa para a comunidade católica global faz com que 

seja visto como uma “figura pública alçada ao lugar da fama” (SIMÕES, 2013). 

Na publicação do dia 3 de março, que mostra a visita do Papa à Casa de Leda (figura 9), 

detectei ainda, alguns comentários de pessoas que manifestam o desejo de uma visita do Papa 

em suas casas, assim como fez à Casa de Leda. Suponho que esses indivíduos não tenham 

assimilado o conteúdo da forma como ele foi elaborado para ser compreendido, uma vez que 

ignoram o fato de a visita ser para pessoas que precisam de ajuda, ser um ato de caridade e não 

de lazer. O questionamento que surge é: quais são os princípios cristãos que essas pessoas, 

realmente, carregam? Parece muito mais que enxergam Francisco como uma celebridade do 

que como um líder religioso. Por outro lado, minha análise sugere que, em temos de redes 

sociais, as duas categorias parecem estar entrelaçadas. Um líder religioso pode ter um 

significativo número de demonstrações elogiosas por estar próximo da figura de uma 

celebridade e vice-versa. 

No post do dia 25 de março, também verifiquei dois comentários que expressam o 

desejo, quase que inalcançável, de conhecer a Praça de São Pedro e participar de uma cerimônia 

presidida pelo Papa. As declarações são: “Um sonho muito distante para mim! Vou continuar 

sonhando” e “Gostaria de estar aí para celebrar a Páscoa”. Noto que conhecer tanto o Papa 

Francisco quanto a Praça e a Basílica de São Pedro é considerado como um sonho por alguns 

fiéis. Embora não tenham deixado claro, esse pensamento conversa com o significado de 

celebridade. 

Na publicação de 28 de março, sobre a Audiência Geral desse dia (figura 11), as 

declarações com esse teor foram mais explícitas. Observei uma declaração sucinta, mas o seu 

significado não pode ser qualificado como pouco investimento: “Esse Papa é pop”166. Apesar 

de sintética, vejo que ela expressa a condição de celebridade de Francisco. Acredito que isso 

expressa o carisma e a popularidade do Papa Francisco, não que seja unânime, mas, 

                                                           
166 Comentário desse tipo aparece em outras publicações como, por exemplo, na do dia 22 de março de 2018.  
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efetivamente, existe por parte de muitos dos seus seguidores. Outro comentário consegue fazer 

o mesmo e mais, coloca o Papa como melhor que os que o antecederam e declara que é o seu 

ídolo: “Nunca existiu um Papa tão carismático...Sou fã”. A caraterística de “ser quase 

inalcançável” de uma celebridade fica implícita neste comentário: “Que sonho está próximo 

deste ser humano”.  

Na postagem do dia 10 de março, que trata o Sacramento da Confissão ou Reconciliação 

(figura 14), alguns comentários nesse sentido são: “Meu sonho”, “Seria meu sonho poder me 

confessar com Francisco”, “Um dia Deus me levará até o Santo Padre Francisco para me 

confessar”, “Que honra seria ter seus ouvidos para minhas misérias”, “Queria eu estar aí”, “Meu 

sonho, sei que nunca realizarei”, “Uma bênção confessar com o Santo Papa” e “Que privilégio”. 

Além de colocarem como sonho a possibilidade de se confessarem com Francisco, alguns veem 

isso como uma honra, um privilégio, outros ressaltam a esperança em Deus de um dia conseguir, 

mas um se mostra pessimista e afirma se tratar de um desejo inalcançável. A presença da palavra 

“Santo” para designar o Papa também é um fator que propõe o deslumbre com a figura de 

Francisco, colocando-o como um ser divino inacessível pessoalmente. Vejo que o caráter de 

celebridade e de divindade são mesclados nas declarações dos seguidores. 

No post do dia 8 de março, sobre o Dia Internacional da Mulher (figura 15), mais 

comentários explícitos sobre ver o Papa como ídolo e ser seu fã, foram constatados: “Ídolo”, 

“Fã dele”, “Eu sou fã do Papa!” e “Não tem jeito. Sou fã!”. De fato, para algumas pessoas, o 

Papa ultrapassa a figura de líder máximo religioso, chegando ao ponto de ser considerado uma 

celebridade. Isso também fica claro quando uma seguidora explicita o seu desejo em conhecer 

Francisco pessoalmente: “Quero ficar perto um dia. Eu creio!”. Posso dizer que essa vontade de 

se aproximar de uma figura pública é um sentimento de fã com ídolo, mas o caráter religioso 

não é abandonado, quando ela diz que crê que conseguirá. Talvez, o Papa seja considerado uma 

celebridade cristã, que o distingue das demais pessoas célebres. Ambas são admiradas por suas 

atuações diferenciadas, porém nesta se destacam apenas as habilidades humanísticas e naquela, 

as dimensões religiosas.  Acredito que sua presença no ambiente digital, principalmente, nas 

redes sociais, pode ter contribuído para essa representação.  

 

3.2.4.3 Enaltecimento do Papa 

Na publicação do dia 29 de março, observei tanto comentários consistentes com o 

simbolismo do ato do Papa estar beijando os pés dos detentos, quanto elogios variados a 

Francisco. Quanto ao primeiro, pude identificar que muitos demonstram admiração pelo ato de 
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humildade do líder religioso em lavar os pés de pessoas comuns (nenhum deixou claro que 

sabia que eram pessoas detentas). Uma parte considerável comenta enaltecendo Francisco como 

exemplo de pessoa167, de caridade, de humildade e/ou de bondade. Outros comentários apontam 

que aquele ato do Papa é de quem, realmente, segue Jesus. É importante ressaltar que alguns 

chegam a afirmar que Francisco é um Santo. Com relação a esse aspecto, detectei mensagens 

dizendo que o Papa Francisco é “enviado por Deus”, “é demais”168, “[...] é 

Iluminado...diferenciado”169, é uma “Santidade em vida”, “[...] é o melhor líder”. Elogios dessa 

natureza são vários170 e dois deles me saltaram os olhos pelo fato de o Papa representar, para 

algumas pessoas que o seguem, uma divindade: “esse papa nem é gente, é anjo” e “este homem 

realmente representa Deus”. Para esses seguidores, Francisco transcende a posição de homem 

que se tornou o líder mundial do Catolicismo, ele passa a ser considerado como um ser com 

poderes divinos.  

Já na postagem do dia 30 de março, os comentários de admiração pelo Papa aparecem 

de forma branda, não o colocando como uma celebridade ou um Santo. São alguns exemplos: 

“Sábias palavras do iluminado Papa Francisco!”, “Papa Francisco levando as pessoas para o 

caminho de Deus”, “Maravilhoso Papa Francisco”, “Papa Amado”, “Papa Francisco a 

humildade em pequenos gestos”, “Tão querido esse Papa”. 

As declarações correspondentes à categoria em questão, no post do dia 31 de março, 

demonstram “níveis” de empatia distintos. Os comentários são: “Viva Papa Francisco”, “Papa 

Amado” e “Padre Santo”. O primeiro demonstra uma admiração por Francisco, o segundo 

potencializa essa admiração para amor e o terceiro potencializa esse amor para santificação. É 

importante ressaltar que a seguidora que fez o comentário “Papa Amado” no post do dia 31, já 

havia escrito a mesma coisa na postagem do dia anterior. Logo, depreendo que é uma ratificação 

do seu sentimento pelo Papa, talvez na tentativa de receber uma resposta dele por repetição da 

mensagem, pela lógica de maior probabilidade de ser vista ou, simplesmente, para não deixar 

de enviar um feedback da publicação. Além disso, a referência a Francisco como Santo, mais 

uma vez, confirma que existem pessoas que o veem como ser divino, contemplação que 

                                                           
167 Declarações semelhantes a essa podem ser observadas em outros posts, por exemplo, o do dia 22 de março de 

2018. 
168 Comentário desse tipo pode ser encontrado em outras publicações, como por exemplo, a do dia 8 de março de 

2018. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BgEnUrdj_Ve/>. Acesso em: 12 nov. 2018. 
169 Comentários parecidos com esse podem ser constatados em outras postagens, por exemplo, a do dia 25 de abril. 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BiABM6EDV9a/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 
170 E podem ser verificados também na publicação do dia 10 de março de 2018. Disponível em: < 

https://www.instagram.com/p/BgJkgScDivU/>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

https://www.instagram.com/p/BgEnUrdj_Ve/
https://www.instagram.com/p/BiABM6EDV9a/
https://www.instagram.com/p/BgJkgScDivU/
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ultrapassa o respeito e a empatia como Papa, colocando-o ao nível de uma entidade capaz de 

realizar milagres. 

Na publicação do dia 3 de março, embora seja um conteúdo de temática social explícita 

já que abordava a visita do Papa à Casa de Leda, não faz o teor dos comentários variar muito. 

Isso pode ser ratificado com alguns seguidores declarando, mais uma vez, que amam o Papa e 

que ele é um Santo ou um anjo. Em contrapartida, existem pessoas que reconhecem o caráter 

humano de Francisco, todavia sempre vangloriando suas qualidades171, como um homem 

diferenciado, por exemplo, “homem de Deus”172. No entanto, também existem aqueles que 

fundem humanidade e santidade: “Que homem Santo! Para mim, o melhor de todos os papas!”. 

É pertinente dizer que essa explicitação de preferência por Francisco173, dentre os seus 

antecessores, não apareceu apenas uma vez, o que pode sugerir a sua popularidade diferenciada 

dentre os povos. 

Encontrei outras expressões de empatia e de aprovação referente a Francisco na 

postagem do dia 25 de março: “Francisco, em meu coração #FranciscoÉAmorPuro”, “Um dos 

papas mais lindos que tivemos em nossa igreja um exemplo de humanidade”, “Grande papa”174, 

“Meu Papa querido”, “Super Papa” e “Meu Papa lindo! Coração bondoso!”. Além de serem 

elogios a Francisco, é pertinente evidenciar que alguns desses comentários demonstram um 

sentimento de posse pelo Papa e isso ficará mais claro em outros exemplos ainda nesta categoria. 

Essas expressões de posse individual, como se Francisco pertencesse a determinada pessoa 

devido a sua vertente religiosa, me parece curiosa. A comunidade católica é gigantesca e o Papa, 

como representante da religião, obviamente não é propriedade de alguém. No entanto, de forma 

interessante, o fato de seguirem a religião os fazem sentir-se quase que “donos” de Francisco. 

Talvez, isso explique o indivíduo que manifesta certo ciúme do Papa, nos comentários desta 

mesma publicação, porém na categoria “críticas e/ou refutações”, como será observado mais 

adiante neste capítulo.  

Já outros comentários positivos se mostraram mais abrangentes, considerando não 

somente a figura papal presente na fotografia, mas também uma criança Down que aparecia na 

foto, como pode ser visto no post do dia 28 de março: “Abençoados”, “Lindinhos! Que Deus 

abençoe.” e “Duas pessoas especiais e lindas!”. Os comentários “Linda criança” e “Menino 

                                                           
171 Exemplo semelhante pode ser detectado na postagem do dia 20 de abril de 2018. Disponível em: < 

https://www.instagram.com/p/Bhy9IirFHIU/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 
172 Declarações desse tipo também são encontradas na publicação do dia 28 de março de 2018. Disponível em: < 
https://www.instagram.com/p/Bg4SXhsDSZU/>. Acesso em: 22 nov. 2018. 
173 Outro comentário que expressa essa preferência também pode ser visto no post do dia 22 de março de 2018.  
174 Comentário semelhante pode ser verificado em outra postagem como, por exemplo, do dia 25 de abril de 2018. 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BiABM6EDV9a/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/explore/tags/francisco%C3%A9amorpuro/
https://www.instagram.com/p/Bhy9IirFHIU/
https://www.instagram.com/p/Bg4SXhsDSZU/
https://www.instagram.com/p/BiABM6EDV9a/
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lindo” são exemplos de que há pessoas que se interessaram principalmente pela criança com 

necessidades especiais, em um sentido mais social do que religioso.  

 Existem ainda declarações que são capazes de explicitar de modo intenso a admiração 

por Francisco: “Quanta admiração tenho por ele, Papa Francisco!”, “Me encanto sempre com o 

Papa Francisco, Papa da paz e da bondade”, “Papa Francisco é um bom pastor, dá exemplo de 

carinho, bondade, humildade e amor com todos”, “Papa Francisco homem de fé, ama o seu 

próximo”, “Francisco, o Papa da misericórdia, nos passos de Jesus”, “O Papa mais fofo que já 

se viu! #apaixonadaporFrancisco”, “Esse homem de coração bondoso me emociona” e “O nosso 

Santo Papa, exemplo de vida cristã”. Nesse último comentário, o sentimento de pertencimento 

volta a ser presente e, mais que isso, concede a Francisco, novamente, o título de Santo.  

 No entanto, verifiquei um comentário que, apesar do elogio ao Papa, expressou um sutil 

incômodo quanto ao fato de Francisco não seguir ninguém na sua rede social: “[...] o senhor é 

tão humilde, mas não segue ninguém no Instagram...nossa, me segue aí [...]”. Constato, a partir 

desse relato que existem pessoas que desejam ser seguidas pelo Papa, mas é curioso que esse 

indivíduo que reclamou não é um seguidor de Francisco. Ou ele pediu que o Papa o seguisse 

por ser uma página de grande visibilidade, visando ampliar a sua; ou espera que Francisco o 

siga para segui-lo de volta. 

Algo interessante que observei na publicação do dia 10 de março é o fato de haver 

pessoas declarando amor por Francisco de modo coletivo: “Nossa querida Santidade, Papa 

Francisco, o Brasil te ama!”. Deparei-me, por várias vezes, com pessoas que dizem amar o Papa, 

mas sempre como sentimento individual. Todavia, essa seguidora generalizou afirmando que 

um país inteiro o ama, o que obviamente não é verdade, já que tal unanimidade seria impossível 

para qualquer pessoa, por mais popular que seja. Isso aparenta ser uma demonstração de 

sentimento de comunidade, pois embora seja impossível fazer tal afirmação de caráter unânime, 

o sentimento de pertencimento vem do local no qual estão inseridas, desconsiderando que nem 

todas as pessoas daquele país são católicas e gostam do Papa. 

Outro elogio a Francisco me saltou os olhos: “Orgulho de ter o senhor como um dos 

principais discípulos de Jesus no meio de nós!”. Esse comentário remete diretamente ao cargo 

que o Papa ocupa na Igreja Católica. Quando essa seguidora afirma que ele é um “um dos 

principais discípulos de Jesus”, expressa a posição de líder máximo do Catolicismo, o 

representante mundial da fé e da palavra proferidas por Cristo, uma vez que, para os cristãos, 

os discípulos eram aqueles escolhidos por Jesus para segui-lo, aprender seus ensinamentos e 

transmiti-los aos demais, buscando, cada vez mais, se tornarem como Ele. Um deles, inclusive, 
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é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica: Pedro. Logo, os fiéis creem na proximidade 

do Papa com Jesus e isso pode explicar as diversas súplicas a Francisco, considerando que, na 

comunidade católica, ele é quem possui a mais estreita ligação com Cristo. 

A postagem do dia 8 de março também apresentou comentários enaltecendo Francisco. 

Destaquei os seguintes: “Papa Chiquinho, você é luz! [...] Um dia, quero poder te dar um abraço 

e te agradecer pela grande contribuição que está dando à transição planetária. O mundo está 

melhorando com seus exemplos. Muito obrigada!”. Aqui, vejo que há pessoas que o têm como 

exemplo, que veem suas atitudes como parâmetros de vida cristã. Entendo também que existe 

quem se sinta íntimo de Francisco, ao usar apelidos para se referirem a ele. Talvez isso seja 

reflexo da comunicação horizontal proposta pelas redes sociais. Outros, acreditam que ele seja 

um Papa diferente dos seus antecessores, “ungido de Deus”, a ponto de o verem como o 

salvador, o que é contraditório para quem segue o Cristianismo, pois a crença diz que o único 

salvador foi Jesus, isto é, ele pode estar sendo considerado por certos seguidores como 

semelhante a Cristo. 

É válido pontuar que, mesmo em uma publicação que enfatize a mulher, os desejos de 

bênçãos e de proteção para o Papa não deixaram de aparecer: “Querido Papa Francisco, anjo de 

Deus! Nossa Senhora o proteja!”, “Que a paz do Senhor Jesus lhe proteja e guie seus passos”, 

“O Sr. é o pastor recolhendo as ovelhas. Muito obrigada, por esta servidão a nós.”, “Que Deus 

te dê muita saúde, lhe abençoe cada vez mais e lhe proteja de todos os perigos”. Noto que essas 

pessoas, muitas mulheres, fogem da temática do post, focando somente em Francisco. Todavia, 

encontrei um seguidor (homem) que utilizou o espaço dos comentários para pedir bênçãos não 

só ao Papa, mas também para as mulheres: “Deus as abençoe sempre! Deus o abençoe, padre!”. 

Aqui, embora seja um comentário de cunho religioso em uma publicação de tema 

explicitamente político e social, leva-se em conta a figura central – a mulher. 

 

3.2.4.4 Sensação de estar em fandom 

Embora o Instagram do Papa Francisco não seja um exemplo de fandom, é possível 

detectar pessoas que possuem a sensação de pertencimento a um grupo que, no caso, é dos 

católicos. Parece que o fato de seguir uma figura pública, desperta o sentimento de unidade, 

mesmo que a página não tenha, pelo menos diretamente, esse propósito. Assim, no post do dia 

30 de março, o comentário desta categoria que destaquei foi uma saudação: “Bom dia, Deus 

nos ama”. Podemos ver que esse tipo de mensagem é característico de comunidades digitais. Já 

na publicação do dia seguinte, 31 de março, as expressões que mostram que algumas pessoas 
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enxergam o Instagram de Francisco como uma comunidade digital de fãs do Papa e demonstram 

o sentimento de pertencimento ao grupo são: “Feliz Páscoa”, “Amém, obrigado. Boa Páscoa a 

todos, paz”, “Feliz Páscoa a todos”175. Embora apenas estes dois últimos explicitem que a 

felicitação é desejada a todos (que seguem Francisco) e o primeiro (encontrado em pequenas 

variações e repetidas vezes nessa postagem) não se direcionar ao Papa, a omissão do 

“destinatário” da mensagem permite supor que seja para todos ali “presentes”. 

Na postagem do dia 25 de março, percebi, novamente, que alguns seguidores têm a 

sensação de estar em fandom, uma vez que demonstraram o sentimento de pertencimento ao 

grupo que segue e admira Francisco. Isso pode ser percebido quando eles manifestam suas 

felicitações aos demais, por exemplo: “Amém! Feliz Domingo de Ramos”, “Feliz domingo de 

Ramos para todas as famílias”, “Deus nos abençoe! Amém”, “Amém. Uma Semana Santa de 

muitas bênçãos e orações.”, “Aproveitemos a semana mais santa!”, “Paz a todos nós.” e 

“Amém! Que Deus nos abençoe!”. Vejo que há um sentimento de comunidade de destino, 

estabelecidas por concordância de ideias (BAUMAN, 2005) ou, no caso do Instagram do Papa, 

por seguir uma pessoa em comum.  

Outros seguem a mesma lógica de inclusão, porém adicionando uma explanação do seu 

conhecimento cristão (“Feliz dia de Ramos! O dia que Jesus entrou em Jerusalém!”, “E que 

procuremos dar o melhor de nós mesmos, em todos os ambientes!” e “Prestemos atenção ao 

Bom Pastor que, para salvar suas ovelhas, suportou a paixão da cruz”); ou admirando a 

publicação e incluindo todos os seguidores do Papa na oração explicitada no comentário (“Que 

lindeza!!!! Que Deus abençoe a todos nós!”); ou desejando bênçãos e felicitações envolvendo 

os demais seguidores e o Papa, acreditando estar falando diretamente com ele (“Um Domingo 

de Ramos abençoado a todos. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre sua vida, Papa 

Francisco!”, “Feliz domingo de ramos para todos! Viva intensamente, Papa Francisco!” e 

“@franciscus amém. Um abençoado Domingo de Ramos a todos nós cristãos. Amo você!); ou 

colocando Francisco como alguém que pode abençoar a todos (“Que as bênçãos do Santo Papa 

possam chegar até a nós, amém”). Esse último parece comparar Francisco com Deus ou vê-lo 

como um Santo – conforme o denominou “Santo Papa” –, já que para os cristãos, Jesus Cristo 

e Deus são um só e os únicos capazes de promover bênçãos, as quais podem ser intercedidas 

pelos Santos, no caso dos católicos. 

                                                           
175 Comentários desse tipo também são encontrados na publicação do dia 1º de abril de 2018. Disponível em: < 

https://www.instagram.com/p/BhCJNZajIc8/>. Acesso em: 22 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/franciscus/
https://www.instagram.com/p/BhCJNZajIc8/
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No post do dia 28 de março, verifiquei o uso do pronome possessivo novamente: “Nosso 

Francisco é 10” e “Nosso Papa é uma bênção”. Conforme vimos na categoria “enaltecimentos 

do Papa”, aqui o líder máximo da Igreja Católica também é elogiado, mas aproveitei mais esses 

exemplos para elucidar o sentimento de fandom nesses comentários, os quais transmitem a ideia 

de estar se referindo aos católicos que seguem o Instagram @franciscus. Assim como esses dois 

exemplos, verifiquei um que se encaixa nesse sentimento de estar em comunidade, ao desejar 

“boa noite” e felicitações aos demais seguidores. Essa pessoa comenta somente 

cumprimentando, sem esboçar nenhuma opinião sobre o conteúdo da publicação, isto é, o 

assunto tratado e a finalidade do espaço para comentários são ignorados. Isso me faz pensar até 

que sentir-se em grupo no Instagram do Papa Francisco é benéfico para a sua popularidade. 

Ademais, esse tipo de declaração, assim como no caso do comentário do dia 25 de abril, que 

fala sobre a importância da oração (figura 27), “Amém! Boa Tarde!”, é uma saudação com o 

intuito de gerar diálogo paralelo nos comentários, que também é uma maneira de demonstrar 

que possuem a sensação de estarem em fandom. Essa seguidora, deseja uma boa tarde de forma 

geral, deixando entender que ela estava saudando a todos os presentes naquele espaço dos 

comentários e o Papa, porém ninguém interagiu com ela. 

 

3.2.4.5 Crença de falar diretamente com Francisco 

Pensando no uso das mídias e nas interações mediadas cotidianas que podem 

proporcionar, exponho um comentário diferente de tudo que já foi encontrado até o momento 

desta análise. No post do dia 28 de março, um indivíduo enaltece as redes sociais, uma vez que 

encontra nelas a possibilidade de se comunicar com Francisco: “Feliz Páscoa! Viva as redes 

sociais e a Internet, que me dão essa felicidade de desejar ao nosso abençoado Papa do mundo. 

Assim seja”. Esse seguidor acredita estar falando diretamente com o Papa Francisco. 

Considerando que o objetivo da Igreja Católica em inserir o Papa no ambiente digital era 

proporcionar aos seus fiéis a sensação de proximidade e de certa horizontalidade na 

comunicação, posso dizer que ele está sendo alcançado, pelo menos, em parte, como podemos 

ver adiante em outros exemplos. 

Na postagem do dia 17 de março, que retrata o significado da missa (figura 13), os 

comentários desta categoria se subdividem em pedidos de bênçãos e de orações, manifestações 

de amor, concordância, felicitações, saudações e denúncias. Alguns dos pedidos encontrados 
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são: “Abençoai minha família!”, “Me dê sua bênção, Papa”176, “Reze por mim, sua santidade”, 

“Ore por nós! Tanta violência aqui no RJ! Que Deus tenha misericórdia!”, “Ore pelos 

desempregados! Misericórdia Senhor!”, “Ora pelo Brasil, querido @franciscus, Santo Padre”. 

Além desses, detectei um que mescla religiosidade e causas sociais: 

Pai, eu tomo a ousadia de pedir-lhe, do fundo do coração, para orar por nós 

venezuelanos. Só o nosso Pai sagrado pode nos tirar desta crise, que estamos vivendo a 

fome, a falta de medicamentos, a escassez de alimentos e milhares de coisas que você 

não pode sequer imaginar. Ore por nós! [tradução nossa]177 (COMENTÁRIO NA 

PUBLICAÇÃO DO DIA 17 DE MARÇO DE 2018 DO INSTRAGRAM 

@FRANCISCUS). 

As súplicas a Francisco são de diversas naturezas, o que demonstra que ele é visto por 

muitos como capaz de interceder a Deus para a realização do que é pedido (para os católicos, 

esse é o papel dos Santos) ou como um ser que tem o poder de atender aos clamores do povo 

(para os cristãos, o único capacitado para isso é Deus). De fato, muitos confundem a figura 

papal com uma figura celestial, seja os Santos ou o próprio Deus. Já o pedido em prol da 

Venezuela é um destaque tanto por se referir a problemas de uma nação, quanto por estar ligado 

ao que De Certeau (2014) fala sobre reapropriação. Seguindo os pensamentos desse autor, o 

Instagram, originalmente criado para fins de entretenimento, foi apropriado por Francisco para 

propagar a fé católica e algumas questões políticas e sociais, mas, além disso, os seguidores 

também seguem essa lógica, se reapropriando da página. Dito de outro modo, o que Francisco 

se apropriou, os seguidores se reapropriaram para outras novas finalidades como considerar 

aquele espaço do Instagram como um canal direto para solicitações de orações e bênçãos. É 

importante evidenciar também que esse tipo de comentário mostra que Papa Francisco parece 

ser visto, muitas vezes, como aquele solucionador de todos os problemas, sejam eles pessoais 

ou políticos, econômicos e sociais, em qualquer parte do mundo. 

Como em diversas publicações, nesta também existem pessoas que declaram amar o 

Papa (“Te amo, Papa!”) e outras demonstram concordar com a mensagem veiculada (“Boa 

tarde, querido Papa Francisco! Sua benção! Deus seja louvado! A santa missa é tudo para mim. 

Sei que sou pecadora, mas sei do grande amor de Deus por mim, por nós, basta aceitarmos. 

Beijos!”). Essa última escrita é como se fosse uma conversa privada com o líder religioso (um 

direct, por exemplo) e como se fossem íntimos, já que se despede com “beijos”. Outro 

                                                           
176 Declarações semelhantes a essa também podem ser verificadas em outros posts como, por exemplo, o do dia 

19 de março de 2018. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bggkb3WDLn4/>. Acesso em: 21 nov. 

2018. 
177 Padre, me tomo el atrevimiento de pedirle, desde lo mas profundo de mi corazón, que ore por nosotros los 

venezolanos. Solo nuestro padre santo puede sacarnos de esta crisis que estamos viviendo hambre, escasez de 

comida medicamentos y miles de cosas que usted no puede ni imaginar. Ore por nosotros! 

https://www.instagram.com/p/Bggkb3WDLn4/
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comentário que enxerguei essa sensação de intimidade com o Papa foi um da subcategoria 

“felicitações”, em que um indivíduo escreve o seguinte texto: “Ótimo final de semana, Chicão!”. 

O uso de um tipo de apelido para Francisco deixa nítido que a presença do Papa no Instagram 

tem surtido a impressão de amizade por certas pessoas.  

É importante ressaltar que os comentários que manifestam amor pelo líder religioso, 

certa idolatria por ele (como já foi abordado em outros momentos desta análise) e intimidade 

(mesmo que irreal) com Francisco, são sinais que há pessoas que acreditam ou, ao menos, 

buscam ter laços fortes com o Papa. Entretanto, segundo Granovetter (1973), os laços sociais 

envolvem quantidade de tempo, intensidade emocional, confiança mútua e serviços recíprocos. 

O que vejo acontecer no Instagram de Francisco é um laço fraco, que de acordo com Granovetter 

(1973), são pontes que criam mais e menores caminhos entre pessoas socialmente distantes – o 

que o torna mais relevante nas relações construídas nas redes sociais. Ainda segundo esse autor, 

para ser um laço forte, é necessário que exista compromissos duradouros, isto é, ligações e 

sentimentos mútuos, que no caso do Instagram do Papa, só ocorrem de uma parte (daqueles que 

admiram o líder religioso). Isso demonstra um aspecto contraditório da natureza da interação 

nas redes sociais. Os relacionamentos intermediados pelas mídias digitais “[...] permitem um 

contato mais próximo ao mesmo tempo que mantêm uma distância” (MARTINO, 2014, p.124). 

Ainda em “saudações” constatei que há pessoas que comentam como se fosse uma 

conversa via direct ou WhatsApp: “Papa Francisco, boa noite e um abençoado final de semana”, 

“Boa noite!”, “Bom dia, Papa Francisco!” e “A paz!” (saudação cristã). Por mais que não sejam 

respondidas, parece ser uma forma que encontram para se manifestarem, na esperança que em 

algum momento Francisco dê um retorno. A falta de feedback do Papa não parece incomodar 

esses indivíduos, pois todos os 4 são seguidores da página @franciscus. Em contrapartida, há 

quem se reaproprie do espaço dos comentários para realizar denúncias, ligadas à Igreja Católica. 

Exemplos desse tipo são: “O senhor é humilde, Papa Francisco. Eu acredito, o admiro e o amo 

muito. Sempre rezo para o senhor, mas, na Igreja, como tem padres, bispos que agem ao 

contrário do que Jesus pediu aos seus discípulos” e: 

Santíssimo padre, a sua benção. Venho respeitosamente a sua presença suplicar que a 

página do Facebook do Padre xxxxxxxx da Congregação xxxxxxxx seja monitorada. 

Ele está maltratando o povo de Deus. Além disso, em seus discursos, é possível 

observar que ele trocou Jesus por um partido que defende aborto, corrupção e 

narcotráfico. Aqui no Brasil, Santíssimo Padre, o povo clama por sacerdotes que, 

realmente, respeitem Jesus. O povo súplica, e chora (COMENTÁRIO NA 

PUBLICAÇÃO DO DIA 17 DE MARÇO DE 2018 DO INSTRAGRAM 

@FRANCISCUS). 
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Como a administração da página não responde a nenhum comentário, não posso ter 

certeza que essas acusações são vistas, mas também não devo desconsiderar que provavelmente 

são lidas e que algumas sejam até mesmo passadas para o Papa. No entanto, a ausência de 

retorno aos indivíduos que comentam nas postagens da página @franciscus, não parece chatear 

os autores das declarações, uma vez que muitos continuam sendo seguidores de Francisco no 

Instagram (pude concluir isso ao continuar vendo mensagens recorrentes desses mesmos 

usuários em outras postagens). No entanto, não posso afirmar que todos permanecem seguindo 

o líder religioso nessa rede social, mesmo após comentarem e não serem respondidos, pois 

podem haver pessoas que não o seguem mais por esse motivo. 

Além de pertencerem à categoria de crença de estarem falando diretamente com 

Francisco, certas declarações no post do dia 22 de março, cuja temática é a juventude (figura 

16), também são enaltecimentos do líder religioso: “Papa, você me representa!”, “Caro Papa 

Francisco, você é fantástico!”, “Só o senhor mesmo pra ser tão sábio”. Por outro lado, verifiquei 

a busca por contato realmente direto com Francisco. O comentário “Qual o e-mail do Papa 

Francisco?” demonstra que há pessoas que compreendem que a página é administrada por 

terceiros e não pelo Papa. Nesse caso, a pessoa expõe o desejo de se comunicar diretamente 

com Francisco, mas não analisou que até o e-mail pode ser acessado pela equipe de 

comunicação. 

Já na publicação do dia 9 de abril, que aborda a santidade (figura 22), as mensagens que 

se destacaram na tentativa de dialogar com o Papa foram concordando com o conteúdo e 

agradecendo-o por isso (“Amém, amém, amém! Obrigado, querido, Santidade Papa 

Francisco”), saudando-o e desejando bênçãos para a humanidade (“Bom dia, Papa Francisco. 

Saúde e paz para o mundo. Amém, Jesus!”). Esses exemplos refletem, mais uma vez, a busca, 

por alguns seguidores, de criar um laço forte com Papa, principalmente, quando o cumprimenta 

com um “Bom dia”, por exemplo, que costuma ser um tipo de mensagem que as pessoas 

mandam cotidianamente para quem tem intimidade. A horizontalidade na comunicação 

proposta pelas redes sociais, efetivamente, pode despertar nos seguidores das figuras públicas 

um sentimento de proximidade; de convívio cotidiano, mesmo que no ambiente online; e de 

informalidade. Se a Igreja Católica se propôs a se adequar a esse tipo de comunicação, quando 

criou a página @franciscus, seria interessante que houvesse trocas comunicativas nos 

comentários. Por mais que existam seguidores que tenham a sensação de estarem próximos do 

Papa, mesmo sem respostas, outros podem não estar satisfeitos, o que faz com que o objetivo 

inicial da instituição seja parcialmente alcançado. 
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No post do dia 22 de abril, que fala sobre a Ordenação realizada por Francisco (figura 

24), além de algumas pessoas pedirem a bênção do Papa e desejarem a bênção de Deus para 

Francisco – como observado também em outras postagens –, há quem elogie a Ordenação 

(“Uma benção, Papa Francisco”) e peça orações por povos em sofrimento (“Papa Francisco, 

reze, por favor, pela Nicarágua. Que parem de matar a juventude que protesta pela paz” 

[tradução nossa]178). Este último exemplifica uma reapropriação do Instagram do Papa para fins 

de clamores pela paz e pela estabilidade de nações que vivem em perigo constante, isto é, 

expressa desejo por mudanças e veem em Francisco uma ajuda possível. 

 

3.2.4.6 Feedback do conteúdo 

No post do dia 29 de março, um comentário que chamou minha atenção e que, de certa 

forma, pertence a essa categoria, no sentido de se referir ao conteúdo veiculado, foi o de uma 

seguidora divulgando em que meio aquela missa estava sendo transmitida integralmente – na 

Canção Nova –, o que me permite supor que o Instagram do Papa também é utilizado como 

segunda tela179. 

De maneira geral, os comentários de elogios ao conteúdo do post, que é o que se espera 

como feedback de um conteúdo publicado em rede social, foram poucos. Na publicação do dia 

30 de março, encontrei os seguintes: “Linda cerimônia! Emocionante!”, “Tão lindo 

momento!”180. Na postagem do dia seguinte, 31 de março, não foi diferente: “A maior Dádiva 

de Páscoa. Obrigada.”, “Cerimônia maravilhosa!”, “Que igreja lindaaaaaaa”. 

Já no post do dia 13 de março, os comentários dessa categoria expressam concordância 

ao conteúdo da postagem e alguns demonstram a busca pela propagação dos ensinamentos de 

Deus, ao explicarem e/ou complementarem a mensagem transmitida no post. Algumas dessas 

declarações são: “Verdade! O mundo precisa de oração e humildade pelo próximo”, “Rezemos 

juntos sempre”, “Oremos, especialmente, pelo povo Sírio, que sofre há muito tempo!”, “A 

recomendação de Papa Francisco, ‘Rezemos uns pelos outros’, sinaliza que não devemos ser 

egoístas, rezando somente por nós mesmos. Quando rezamos pelo outro, Deus também realiza 

em nós”. Ademais, verifiquei um comentário que abrangia tanto o preceito religioso em questão 

quanto questões políticas e sociais: “Rezemos para que a ditadura, a fome e a miséria na 

Venezuela acabem. Rezemos pelos venezuelanos” [tradução nossa]181. Esse caráter de mescla 

                                                           
178 Papa Francisco, rece, por favor, por Nicaragua. Que dejen de matar a los jóvenes que protestan en paz. 
179 Atividades realizadas em uma mídia complementadas, paralelamente, em outra. 
180 Outros posts também receberam esse tipo de comentário como, por exemplo, o do dia 31 de março de 2018. 

Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BhAfVt4DglX/>. Acesso em: 22 nov. 2018. 
181 Recemos porque la dictadura del hambre y la miseria en Venezuela acabe. Recemos por los venezolanos. 

https://www.instagram.com/p/BhAfVt4DglX/
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de abordagem não aparece somente nos comentários, mas também, como já visto, nas próprias 

publicações da página @franciscus.  

Vale ressaltar os comentários que se referem ao assunto secundário abordado na 

publicação, o aniversário de pontificado de Francisco. O mais interessante, dentre os 

comentários de parabenizações, foi que alguns definiam, em poucas palavras, a meia década de 

liderança religiosa mundial de Francisco. Eram desde a descrição da data comemorativa (“5 

anos de pontificado!”) até a explanação do reflexo do seu papado: “5 anos de ensino!”, “5 anos 

de bênçãos”, “5 anos de misericórdia para nossa igreja”, “5 anos de um pontífice extraordinário. 

Viva o Papa!” e “5 anos como nosso pastor”. Essas declarações me parecem agradecimentos a 

Francisco por estar exercendo o seu papel, isto é, ele superou as expectativas de algumas 

pessoas. Para esses indivíduos, não é simplesmente mais um ano de pontificado, é a 

comemoração dos benefícios que o Papa Francisco proporcionou aos fiéis e à instituição.  

Na postagem do dia 17 de março, é válido destacar que dentre os comentários dessa 

categoria, encontrei quem confirma e complementa a mensagem transmitida no post, mas 

também quem interprete distorcido e acredita estar corrigindo a informação. Esse último caso 

se refere à declaração de que “a missa não é mistério de Jesus, a missa é um serviço para os que 

são pequeninos (pobres) pra crescer e enriquecer dos bens do céu; para construção da vida 

eterna”. A autora dessa refutação não é uma seguidora de Francisco e não compreendeu a 

mensagem que foi passada, já que na publicação, é afirmado que o mistério é Jesus e esse fato 

é visto em todas as missas, e não que a missa é o mistério. Parece que ela é católica, mas pode 

não ser a favor de Francisco, procurando por falhas e demonstrando o seu “verdadeiro 

conhecimento”. Por outro lado, quem comentou dizendo que Padre Pio foi o primeiro Papa da 

Igreja Católica está equivocado, pois para a literatura do Catolicismo, o primeiro Papa foi Pedro 

(São Pedro), o que explica o nome da praça e da basílica no Vaticano.  

 A publicação do dia 10 de março contou com comentários um pouco diferentes, no que 

tange esta categoria. Além do “Disse tudo, Papa! Amém!”, outra mensagem demonstrou 

concordância ao conteúdo do post, mas como se fosse uma conversa privada com Francisco: 

“Boa tarde, querido Papa Francisco! Sua benção. Deus seja louvado! Me sinto muito bem 

quando me confesso, alivia a alma. Beijos!”. Essa última é um claro exemplo de que há pessoas 

que se sentem próximas do Papa, a ponto de se expressarem como em uma conversa com quem 

tem intimidade, inclusive fazendo a saudação final com “beijos”, que costuma ser uma marca 

de uma relação estreita. Ademais, essa seguidora não só concorda com o ensinamento 

transmitido na postagem, como também expõe a sua prática religiosa, o que parece ser uma 
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“satisfação” dada ao Papa. Aqui, é interessante notar que alguns seguidores parecem explicitar 

o que fazem (no caso, se confessar) como se fosse uma obrigação. A mudança no ser Igreja 

(SOUSA, 2013) pode estar presente também nas próprias atitudes cotidianas dos fiéis e como 

lidam com a fé. 

Outras declarações que correspondem a essa categoria são: “Quanta misericórdia!”, 

“Que cena linda! [...]”, “Ato de humildade”, “Que graça de Deus!”, “Muito abençoado”, 

“Exemplo de humildade...é de Deus”, “Que bênção!”, “Que delícia poder ficar ao lado do 

Papa!” e “Momento único!”. Noto que muitas pessoas ficam maravilhadas com as mensagens e 

as imagens divulgadas nas postagens ou, pelo menos, demonstram esse entusiasmo. Considero 

a possibilidade de não ser uma declaração verdadeira, pois, baseando-me nos pensamentos de 

Sibilia (2008), a atuação no ambiente digital pode ser apenas uma “máscara”, já que para ser 

somente é preciso aparecer nas telas. 

No post do dia 8 de março, além dos comentários “Que fotos maravilhosas!”, “Foto mais 

linda, meu Deus!” e “Uma imagem mais linda que a outra”, que mesmo não sendo declarações 

primordiais para interpretar a recepção de Francisco no Instagram, é um exemplo do poder da 

imagem, que de acordo com Sontag (2006) elas paralisam e anestesiam; também observei um 

bastante diferente e interessante, que foi: “Será que algum dia a igreja terá uma mulher em seu 

maior cargo? Acho que sim, será Maria I”. Essa declaração se assemelha ao que Wolton (2018) 

contou ter perguntado a Francisco sobre a possibilidade de mulheres na Cúria. Vejo, portanto, 

que há pessoas que anseiam por isso e se questionam se um dia acontecerá.  

Outros comentários mais direcionados à temática da postagem foram: “Parabéns a todas 

as mulheres desse mundo!”, “Que imagem acolhedora!”, “Perfeito. Assim é e deve ser 

sempre!”. Esse post, assim como outros com abordagens semelhantes, apresentou poucas 

manifestações a respeito da publicação em si e muitas foram religiosas, o que me faz refletir 

que os assuntos que não focam diretamente em questões cristãs ainda não são tão bem quistos 

pelos seguidores do Papa e, consequentemente, penso que isso pode ser um sinal de que a 

maioria é de católicos. Se o intuito de inserir Francisco no ambiente digital é aproximar os fiéis 

da Igreja e conquistar novos, este último ponto precisa reavaliado em relação ao teor das 

mensagens divulgadas na rede. 

Há também comentários que não deixam claro se estão se referindo ao Papa ou ao 

conteúdo e que nitidamente aborda os dois. Declarações desse tipo são: “Lindo, amém!”, 

“Salve, salve Francisco. Salve, salve as mulheres!”, “Vê o Papa Francisco atuando assim, 

aumenta nossa esperança”, “Amo”, “Divino!”, “Que fofura”, “Amor”, “Ah, eu queria esse 
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abraço!”, “Que belo exemplo”,  “Tem gente que tem cada oportunidade”, “Este Santo Papa é 

todo misericórdia, trata a todos igualmente, como Jesus fazia”, “Muito lindo, o amor do nosso 

Papa Chiquinho com os nossos irmãos. Deus te abençoe sempre!”, “Que lindo gesto de Pastor”, 

“Sempre uma boa palavra!”, “Papa Francisco, no Dia Internacional da Mulher, gentilmente, 

agradece a todas as mulheres que procuram construir uma sociedade mais humana e 

acolhedora”. Este último comentário é um exemplo de que há pessoas que veem a homenagem 

às mulheres como um ato de generosidade e não um reconhecimento. Mesmo os que tratam 

tanto o Papa quanto o conteúdo, são admirações do reconhecimento de Francisco às mulheres e 

não ao papel da mulher na sociedade, como apresentado na legenda, ou seja, a maioria das 

declarações tem no Papa a figura central. 

Outro tipo de comentário que segue essa lógica são os agradecimentos pela homenagem 

às mulheres: “Nós que agradecemos, sua Santidade, por tanto fazer e orar por nós. Assim seja!”. 

Vejo, novamente, que essas pessoas encaram o post como um ato generoso para com as 

mulheres e não como um merecimento. Existem mulheres que agradecem brevemente e 

aproveitam o espaço para enaltecer Francisco ou que abrem mão do reconhecimento do Papa a 

elas, para agradecê-lo por seu pontificado, ou seja, não focam na importância da data que se 

refere ao seu gênero. Exemplos desse tipo são: “Obrigada, Papa Francisco, por essas palavras. 

Deus o abençoe!”, “Amado! Obrigada! Quando olho para o senhor, sinto paz!”, “Nós que 

agradecemos ao senhor, por todo amor à nossa Igreja e à toda humanidade! Deus seja louvado 

por sua vida”. Mas, há também quem agradeça e se autovalorize pelos seus papéis como mulher 

e cristã (“Obrigada, Papa Francisco. Eu como mulher, esposa, mãe, vovó, sogra, procuro sempre 

levar o amor de Deus à minha família e também procuro levar a quem precisa de uma palavra 

amiga. Deus esteja conosco para sempre, amém!”); quem aproveite para informar ao Papa (na 

crença de que ele veja) que está aniversariando naquele dia (comemoração dupla). Algo curioso 

que reparei foi o comentário “Amém! Obrigado, obrigado, obrigado”, feito por um homem. 

Incluí nesta subcategoria, pois pode ser alguém que apoie a causa feminina e grato por terem 

lembrado o Dia Internacional da Mulher. No entanto, não posso desconsiderar a possibilidade 

de ser um indivíduo se referindo ao Papa em si e desconsiderando o assunto da publicação. 

Na postagem do dia 1º de abril, sobre o domingo de Páscoa (figura 21), os comentários 

que se referem a esta categoria são: “Abençoada”, “Aleluia”, “Glória & paz”, “Essas imagens 

chegam a arrepiar!”, “#Páscoa aleluia, aleluia”. Essas e outras declarações semelhantes, podem 

ser sinais de que esses indivíduos sabem que não é Francisco quem posta e quem vê os 

comentários, logo se remetem à postagem, ou querem somente falar sobre o assunto abordado. 

https://www.instagram.com/explore/tags/pascoa/
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Por outro lado, no post do dia 9 de abril, identifiquei uma seguidora que comentou de forma a 

concordar e a complementar a mensagem transmitida na postagem: “Santinha-te! Amém!”. 

Diferente daqueles que se referem somente ao Papa, ela explicitou a sua fé, mas focando no 

conteúdo. 

Na publicação do dia 11 de abril, sobre a Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate 

(figura 25), devo expor que um dos comentários encontrados foi responsável por esclarecer do 

que se tratava a foto, pois a publicação não deixava nítido. Trata-se de uma seguidora que 

comentou “Pe. Ernest Simoni ❤️”, uma forma carinhosa de enfatizar a figura do Cardeal. 

Encontrei também quem dissesse que eles eram “lindos” e quem se dirigisse ao teor da 

mensagem: “Confiamos”, “Que linda lição!”, “Linda definição de santidade. Que Deus nos 

ajude e que tenhamos ânimo pra sermos o que ele quer que sejamos!”, “Lindas palavras”, 

“Amém! Paz e Bem”, “Santíssimas palavras”, “Que bênção”. Essa última é uma declaração 

genérica, mas aparenta estar ligada ao ensinamento transmitido na postagem. Outro tipo de 

feedback é por meio da exteriorização de oração a Deus: “Senhor, piedade, Senhor. Rezo 

pedindo humilde, mansidão nas atitudes”. Ao mesmo tempo que essa prece é uma reapropriação 

do espaço do Instagram do Papa Francisco como “local de oração” e “caixa de pedidos” digitais, 

também é uma exposição da vontade de alcançar as virtudes citadas na legenda, seja com o 

intuito do líder religioso e/ou os demais seguidores verem, seja por acreditar que expor sua 

oração nos comentários pode ser mais efetivo. 

Além da seguidora que explicitou que era Padre Ernest Simoni, observei outras pessoas 

que demonstraram saber a que a imagem remetia e então explicitaram seus desejos de bênçãos 

dividas sobre o Cardeal e o Papa: “Amados. Jesus os abençoe”, “Deus os abençoe”. Ou seja, 

essas 3 seguidoras, por saberem do que se tratava aquela imagem, comentaram sem considerar 

a mensagem central do post. Acredito que se a legenda contemplasse também o encontro entre 

Francisco e Simoni, haveria mais chances dessas pessoas se expressarem sobre o conteúdo. 

Mas, há quem elogie tanto o Papa quanto o conteúdo. Isso aconteceu na postagem do 

dia 20 de abril, que fala sobre o 25º aniversário de morte de Dom Tonino Bello (figura 26). Os 

comentários desse tipo são: “Lindas fotos de nosso amado Papa Francisco! Deus o abençoe 

grandiosamente e os anjos o protejam!”, “Perfeito!”, “Que lindo”. Alguns até confundem 

identificar se estão se referindo a ambos ou somente a um. De todo modo, são declarações que 

expressam concordância com o Papa e a publicação, isto é, o post conquista uma empatia 

completa. 
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Na publicação do dia 25 de abril, detectei uma seguidora que elogia a cerimônia 

abordada no vídeo da publicação, explicita que estava presente e exalta Francisco: “Estar nesta 

Audiência Papal foi muito emocionante! Como encanta as Palavras do nosso Papa”. Outros 

focaram no teor da mensagem: “É muito bom rezar pelos outros”, “Realmente, o Santo Papa 

tem razão”, “Embora eu precise de orações, gosto e rezo por todos aqueles que estão em 

situações de desigualdade social, pela paz do mundo e pelos doentes pelo Papa e minha 

família!”, “Amém. Interceder pela oração por quem não conhece Jesus”, “Amém! Muito bom 

rezar por aqueles que estão necessitados”, “Orar por alguém é o que Jesus ensinou. Amo”. 

Constato que existem pessoas que simplesmente concordam com Francisco; que buscam 

complementar e ratificar o conselho do vídeo; e que sentem a necessidade de expor sua vivência 

religiosa, quase como uma comprovação de que já segue o caminho que o Papa propõe. 

Se observei declarações, relativamente, extensas anteriormente, no post do dia 18 de 

abril, que fala sobre Alfie Evans e Vincent Lambert (figura 28), detectei mensagens mais 

sintéticas nessa categoria. Inclusive, um exemplo de investimento mínimo na interação com o 

uso de uma hashtag (“#SalveAlfieEvans”), ou seja, uma maneira de demonstrar apoio à causa 

sem que se precise elaborar um texto. As declarações um pouco mais desenvolvidas, que visam 

fortalecer o conteúdo da publicação foram: “Toda vida é preciosa!” e “Também acredito nisso. 

Deus deu a vida e só Ele pode tirá-la. Oremos”. A primeira ainda pode ser considerada um baixo 

investimento, porém um pouco maior que a hashtag; já a segunda, expressa tanto uma 

concordância com o ensinamento transmitido na postagem, de modo mais extenso, quanto uma 

crença de estar falando diretamente com Francisco. Não posso, no entanto, descartar a 

possibilidade do post sobre Alfie Evans ter suscitado também interações críticas de pessoas que 

são a favor do desligamento de aparelhos para pessoas que já não têm mais chance de 

sobrevivência, como forma de minimizar seu sofrimento. Visto que se trata de um assunto 

bastante controverso, com opiniões divididas, essas interações mais críticas podem 

simplesmente ter sido apagadas pela equipe que administra o perfil do Papa no Instagram.  

 

3.2.4.7 Necessidade de manifestação de fé 

Essa categoria é mais um exemplo de comentários que destoam do tema abordado na 

publicação. No post do dia 29 de março, algumas vezes, encontrei pessoas comentando com 

passagens bíblicas, o que pode ser uma tentativa de evangelização, através do ambiente digital, 

ou uma busca por demonstração da sua fé em público. Por outro lado, na publicação do dia 30 

de março, observei que existem pessoas que comentam ratificando a mensagem passada na 

https://www.instagram.com/explore/tags/salvealfieevans/
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publicação e demonstrando a sua fé, por exemplo: “Amém. Jesus vive!”, “O puro e mais sublime 

amor”, “Jesus, servo de Deus”, “Ele vem para nos salvar...”, “A esperança vive em meu 

Salvador, que ressuscitou e junto com o Pai está!” e “Que maravilha é ser cristão, é ter sempre 

essa esperança!”. Parecem maneiras de afirmar a fé propagada no post, a fim de manifestar o 

seu “eu católico” para que os demais seguidores e/ou Francisco vejam (mesmo que isso não se 

concretize), podendo ser verdadeiro no que “diz” (escreve) ou não. Como diz Sibilia (2008, 

p.84), “se não se mostra, se não aparecer à vista de todos e os outros não o veem, então, de 

pouco servirá ter seja lá o que for. Agora, o importante é parecer”. 

Na postagem do dia 31 de março, alguns exemplos são: “Páscoa do Senhor (Jo 20, 1-

9)”, “Confiar na luz”, “Amo, adoro a minha religião por causa do Pai, filho e Espírito Santo”. 

A necessidade de manifestação da fé aparece em grande quantidade. Efetivamente, existem 

muitos seguidores que sentem a necessidade de comentar as publicações exibindo a sua crença. 

Pode ser por costume religioso, mas também pode ser uma exigência própria de demonstrar o 

quão cristão/católico são, seja para os demais seguidores verem, seja na expectativa do Papa os 

notar.  

Comentários que expressam certa satisfação da sua vida religiosa também podem ser 

considerados manifestações de fé. Exemplos assim são encontrados na postagem do dia 25 de 

março: “Estava aí! Que momento abençoado!”,182“Eu estava. Foi muita emoção!” e “Foi uma 

linda celebração! Eu vi pela televisão”. É interessante observar que essas pessoas querem 

mostrar para os outros seguidores ou para o próprio Papa que estavam presentes ou que 

assistiram, ou seja, parece haver quase um dever em “prestar contas” da sua vivência religiosa. 

Ou também pode ser um sentimento de identificação, no sentido de se sentir próximo daquele 

conteúdo. Há, portanto, a necessidade de explicitar a exercício da sua crença, através da  

presença nas missas e isso aparenta ganhar potencialidade quando se trata da que foi presidida 

por Francisco, ou do acompanhamento das mesmas pela televisão, o que ratifica o que Sousa 

(2013) fala sobre a mudança de ser e fazer Igreja, a partir das transmissões ou das práticas 

religiosas pelos meios de comunicação de massa e/ou pela Internet. Vale ressaltar que caso 

receber uma “aprovação” do Papa seja o único ou o principal objetivo desses indivíduos, pode 

ser frustrante não receber nenhum feedback do líder religioso. 

Verifiquei também outros comentários de pessoas expressando a fé que seguem e que 

desejam divulgar que estavam presentes na solenidade ou que a assistiram. Quanto à primeira 

                                                           
182 Comentários desse tipo também foram identificados na publicação do dia 6 de abril de 2018. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BhOrFlqjQI-/>. Acesso em: 23 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BhOrFlqjQI-/
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subcategoria, detectei alguns comentários que citam passagens bíblicas e outros como esses: 

“Papa Francisco com uma cruz de madeira”, “Que a semana que se inicia hoje seja 

verdadeiramente santa!”, “Deus seja louvado! Me orgulho de ser católica”, “Nossa Igreja é a 

verdadeira mesmo. Que lindo, a mesma celebração em todo mundo”, “Verdade. O Senhor vive 

e reina por meio de nós. Naquele tempo as crianças em êxtase o proclamaram Rei no domingo 

de Ramos, descalços no altar que nos santifica célebre esse dia com amor e toda a semana”, 

“Por que no Vaticano tudo é lindo? Até uma procissão de Ramos é a coisa mais linda do 

mundo”, “Linda frase! O Cristianismo vai revolucionar novamente o mundo, pelas verdades do 

evangelho da graça!”, “Domingo de Ramos sempre foi minha missa preferida. Dia que enche 

nossos corações de esperança”, e “Ai, cada dia mais eu amo tanto ser católico, porque temos 

pai fiel e mãe Maria. Sou da comunidade Shalom de Fortaleza (Ceará-Brasil) temos um grande 

Papa Francisco”. Todos esses comentários parecem ser uma necessidade desses indivíduos de 

manifestarem a sua fé de alguma maneira, talvez para que os demais vejam o quão católicos são 

e/ou na esperança do Papa ver e se orgulhar.  

No post do dia 17 de março, ainda esbarrei com comentários de pessoas que manifestam, 

cada uma a sua maneira, a necessidade de expor sua formação e sua prática religiosa. Uma 

declarou que nasceu e cresceu em um colégio de freiras e glorificava a Deus por isso, outra 

explicitou que estava presente na celebração eucarística presidida por Francisco no Santuário 

de São Pio de Pietrelcina. Novamente, constatei citações da bíblia e de um Santo: “E quando eu 

for levantado da terra, atrairei todos a mim. No 5º domingo da Quaresma183”, “José, filho de 

Davi, não tenha medo de receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito 

Santo” e “Necessitamos uns dos outros para sermos nós mesmos”. Essas menções parecem 

buscar a propagação da fé católica. 

Algumas declarações na publicação do dia 10 de março também exemplificam as 

manifestações de fé de determinados indivíduos, são elas: “O primeiro significado da vida é o 

amor entre os pastores e o divino pai eterno; o segundo significado da vida é entre os fiéis e os 

bons pastores”, “Essa é a maior dádiva de Deus”, “Voltamos ao colo de Deus”, “Procuremos 

esquecer aquilo que não for verdade, deixando de nos enganar com mentiras ou ilusões”, “A 

Confissão nos liberta de nossos pecados e especialmente da culpa que carregamos por causa 

deles”, “Deus sempre nos dá saídas para curar as nossas feridas e reconhecer que somos 

miseráveis. Mas, Ele nos ama com sua misericórdia”, “Quão importante é a confissão para nossa 

                                                           
183 “Quaresma é a designação do período de quarenta dias que antecedem a principal celebração do cristianismo: a 

Páscoa [...]”. Disponível em: <https://www.significados.com.br/quaresma/>. Acesso em: 7 dez. 2018. 

https://www.significados.com.br/quaresma/
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alma!”, “Se não houver Reconciliação, não há Fé!”, “E ainda tem gente que fala que se confessa 

direto com Deus” e: 

A necessidade de confessar os nossos pecados é que não podemos carregá-los 

sozinhos e Deus nos deu mais essa oportunidade. Ao invés de fazê-la, ficamos 

arrumando desculpa para ser desobediente. A mãe de Jesus disse: "fazei tudo que Ele 

vos mandar". Sabe onde ela estava quando falou essas palavras? Junto do seu filho 

Jesus, em Caná da Galileia, em uma festa de casamento. Ela se preocupa com o bem-

estar de todos nós até hoje e sempre (COMENTÁRIO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 

10 DE MARÇO DE 2018 DO INSTRAGRAM @FRANCISCUS). 

 

 Essas manifestações de conhecimento religioso parecem ser capazes de complementar 

a mensagem transmitida na publicação. Porém, algumas se mostram enérgicas e inflexíveis a 

pensamentos contrários, como são os casos do antepenúltimo e do penúltimo comentários. Há 

algumas questões dentro da Igreja Católica que impedem uma pessoa de receber a eucaristia e 

de se confessar com o sacerdote, como por exemplo, viver com o(a) companheiro(a) e não ser 

casado(a) no Catolicismo. Então, afirmar que “se não houver reconciliação, não há fé” parece 

um pensamento cruel com quem passa por isso. Outro ponto é que há religiões que não 

concordam com a confissão ao líder religioso, logo debochar que existem pessoas que falam 

que se confessam somente com Deus, parece uma atitude intolerante. Identifiquei ainda mais 

um exemplo de intransigência quanto a ter ou não uma crença: “Caso o homem não tenha Deus, 

é um monstro”. Esse não é um comentário ligado diretamente ao conteúdo do post, mas é a 

externalização de um pensamento inflexível e desrespeitoso com pessoas que acreditam em 

outras entidades e não em Deus, e que não acreditam em nenhuma divindade. Embora a Igreja 

Católica tente certos caminhos inovadores – isso não significa dizer que estejam mudando seus 

dogmas –, como é o caso da sua comunicação, há fiéis que continuam com ideias intransigentes, 

que se assemelham com o passado repressor do Catolicismo. 

Na postagem do dia 8 de março, uma seguidora que aparece também na categoria de 

comentários aleatórios, realizou nesse post declarações que citavam 2 passagens bíblicas e 2 

frases de figuras públicas: “Jesus, vendo que ele tinha falado com sabedoria, disse-lhe: ‘Não 

estás longe do Reino de Deus’” e “Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e quem se 

humilha será elevado”, “Não podemos segurar uma tocha para iluminar o caminho de outra 

pessoa sem iluminar o nosso” e “Seja hoje, melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje; 

eis o grande objetivo da vida”, respectivamente. Nesses exemplos, ela parece tentar evangelizar 

os demais seguidores de Francisco, com suas mensagens. 

No post do dia 10 de março, novamente, as citações bíblicas e de figuras públicas se 

fazem presente. Vejo esse tipo de comentário como atos evangelizadores e em um deles isso 
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ficou muito claro: “‘O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora (Jo 4, 50)’. 

Você tem uma coisa especial para pedir ao Senhor hoje, em favor de alguém de sua família ou 

de sua amizade? Então, peça com humildade, fé e perseverança”. Esse exemplo deixa nítida a 

reapropriação evangelizadora por essa seguidora. É pertinente evidenciar que se trata de uma 

página pessoal, mas com estrutura coletiva de objetivo religioso, isto é, ao mesmo tempo que 

pertence a uma pessoa e não a um grupo – isso pode ser visto pela foto e a descrição do perfil, 

que esclarece ser uma conta individual –, tem como finalidade ser um canal de disseminação de 

mensagens cristãs. Essa característica me levou à compreensão de que os motivos que levaram 

essa pessoa a comentar desse modo a postagem do Papa, foi não somente o de evangelizar, mas 

também de divulgar a própria página, pois o teor da mensagem pode levar à curiosidade de 

quem lê a ver quem é o autor. 

 

3.2.4.8 Jargões de missa e trechos de canções católicas 

No que tange a essa categoria de comentário, verifiquei muitas pessoas respondendo à 

publicação como se estivessem respondendo aos salmos e às preces, cantando louvores durante 

as missas, ou como se estivessem rezando algumas orações próprias da religião. Nesse 

momento, ratifiquei o que havia dito no primeiro capítulo sobre as novas formas de praticar a 

fé, na era da midiatização. Isso também está alinhado com os pensamentos de Sousa (2013), 

também retratados no capítulo 1, quando diz que a forma de ser e de fazer Igreja foi modificada.  

Na postagem do dia 30 de março, por mais que os seguidores não estivessem presentes 

naquela missa, eles comentaram na postagem como se estivessem, talvez na tentativa de não 

deixarem de “fazer parte” daquela cerimônia. Os comentários desse tipo foram: “Vitória tu 

reinará ó Cruz, tu nos salvará!”, “Pela Santa Cruz remistes o mundo!”, “Glórias e louvores a 

todo momento ao Santíssimo Senhor Jesus!”, “Louvado seja Deus nos mais altos céus!”, 

“Salvador do mundo, salvai-nos!”, “Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos”. Parece 

existir nesses comentários, tanto a sensação de presença na cerimônia quanto de demonstração 

de pertencimento àquela religião. 

Quando se referem às rezas do Catolicismo, também pareceram tentar, com uma 

contribuição mínima, viver a fé, o que pode amenizar possíveis faltas às missas ou pecados. As 

declarações dessa natureza foram: “O sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como 

fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós”, “Amém! Pela sua dolorosa Paixão tende 
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misericórdia de nós e do Mundo inteiro” e “Santificado seja o vosso nome”. Os três primeiros 

são parte da oração do Terço da Misericórdia184, o último é parte da oração do Pai Nosso. 

Também há comentários com bordões católicos utilizados pelos fiéis no cotidiano, são 

eles: “Glória a Deus Senhor! Amém”, “Jesus seja louvado” e “Meu Pai todo poderoso”. Aqui, 

ratifiquei o atravessamento das mídias no cotidiano dos sujeitos, isto é, o Instagram do Papa 

Francisco está abarcando expressões utilizadas no cotidiano, nesse caso, dos católicos inseridos 

na lógica hipermoderna de consumo de mídia. O que antes era dito somente no ambiente físico 

entre os pares, agora é “falado” (escrito) no digital para qualquer pessoa (conhecida ou não) 

ver. As práticas cotidianas já não se separam entre o digital e o físico, o que é realizado e dito 

em um, também pode ser feito e falado no outro.  

No post do dia 25 de março, trechos de canções católicas foi outro tipo de comentário 

que observei e, em bastante quantidade nesse post. Várias partes do hino de ação de graças 

“Hosana nas alturas185” – cantado principalmente na missa do Domingo de Ramos – e frases 

que incluem essa aclamação foram utilizadas: “Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em 

nome do senhor! Rei de Israel, hosana nas alturas!”, “Hosana, Jerusalém!”, “Amém! Hosana 

nas alturas!”, “Bendito aquele que vem em nome do Senhor!”, dentre outras variações. Parece 

que essas pessoas têm a sensação de estar em um local para manifestações religiosas literais, 

por aclamarem louvores como se estivessem em uma missa. Mais uma reapropriação do 

Instagram pelos fiéis.  

Na publicação do dia 28 de março, aclamações realizadas nas missas e passagem bíblica 

voltam a se apresentar nos comentários: “seja bendito o que vem em nome do Senhor, agora é 

para sempre” e “Todas as vezes que deixaste de fazer por alguém desses pequeninos, foi a mim 

que deixaste de fazer”. Essas mensagens exemplificam a reapropriação do Instagram pelos 

seguidores do Papa Francisco, quando utilizam o espaço destinado para os comentários como 

prática da fé em um ambiente midiatizado. 

 

 

 

                                                           
184 “É uma devoção cristã á Divina Misericórida, com base nas aparições cristológicas de Jesus relatadas pela Santa 

Faustina Kowalska (1905-1938), conhecida como “a Apóstola da Misericórdia”. [...] Faustina disse que recebeu a 

oração através de visões e conversas com Jesus [...]”. Disponível em: <http://jovenscatolicos.com.br/artigos-

religiosos/terco-da-misericordia-ao-vivo-como-rezar/>. Acesso em: 26 nov. 2018. 
185 “Hosana nas alturas é um termo proveniente tanto do latim, como do hebraico, e significa “Salva-nos, te 

imploramos”, ou “te imploro”. Hosana nas alturas é uma oração a Deus, e significa: “Salva-nos agora, ó Tu que 

habitas nas maiores alturas”. Disponível em: <https://www.significados.com.br/hosana-nas-alturas/>. Acesso em: 

3 dez. 2018. 

http://jovenscatolicos.com.br/artigos-religiosos/terco-da-misericordia-ao-vivo-como-rezar/
http://jovenscatolicos.com.br/artigos-religiosos/terco-da-misericordia-ao-vivo-como-rezar/
https://www.significados.com.br/hosana-nas-alturas/
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3.2.4.9 Orações para Francisco e/ou para Deus 

A santificação do Papa, por alguns seguidores, também é manifestada em orações a 

Francisco, como se ele fosse capaz de conceder milagres ou na esperança de que os pedidos 

dele sejam atendidos mais rápidos por Deus do que os de pessoas comuns. Exemplos desse tipo 

podem ser encontrados na postagem do dia 30 de março: “Papa peço oração pelo Brasil”, “Papa 

peço pela minha saúde. Creio em Deus que vou ficar curada. Pra Deus nada é impossível” e 

“Esperança e paz na terra é o que pedimos ao Santo Padre. Sua benção para minha família no 

Brasil, São Paulo – Aparecida”. Inclusive, detectei, de forma ainda mais intensa, essa veneração 

por Francisco, em um comentário que confunde ou coloca no mesmo patamar, Cristo e 

Francisco, ao fazer uma prece: “Papa Francisco, meu Jesus iluminai as minhas decisões e minha 

vida”. Aqui, mais uma vez, notei que há pessoas que enxergam Francisco como um ser 

sobrenatural, cujos poderes celestiais lhe foram concebidos. 

Ainda nessa publicação, observei comentários em forma de orações e de declarações 

indiretas e diretas a Deus, sendo alguns relacionados ao conteúdo postado e outros não. Quanto 

à indireta, detectei: “Proteja o Papa, a igreja e o povo que sofre”. No que diz respeito às diretas, 

verifiquei: “Senhor, cuida de mim. Me ampare nesse momento”, O mundo precisa de muita 

paz”, “Que o corpo e o sangue de Jesus nos encham de amor e fé a cada dia”, “Muito amor por 

nós e somos tão ingratos com esse amor tão imenso”. Diante disso, vejo que muitos seguidores 

enxergam o espaço dos comentários como uma espécie de “caixa de pedidos” ou como um 

“local de oração”, como ocorre em certas solenidades da Igreja Católica, isto é, há uma 

reapropriação por parte desses indivíduos, como afirma De Certeau (2014) no que diz respeito 

às maneiras cotidianas das pessoas se relacionarem com a mídia. A linha é tênue entre o que se 

pratica no off e no on. No post do dia 31 de março, constatei outras orações a Deus, que não 

mudam muito das anteriormente apresentadas. Inclusive, a seguidora que comentou “Jesus, eu 

te amo”, na postagem de 30 de março, escreveu essa mesma mensagem na publicação do dia 

31, o que ratifica que a área destinada aos comentários, nos posts do Instagram do Papa 

Francisco, é vista e utilizada como “local de oração” para ela, assim como para outros 

indivíduos.  

Na publicação do dia 3 de março, existem comentários que pedem bênçãos a Deus para 

o Papa, fazem e pedem aos demais seguidores orações por Francisco. Contudo, identifiquei algo 

diferente quanto às orações. A maioria delas era para o líder religioso, porém havia uma que 

pedia pelas detentas da Casa de Leda e seus filhos, reconhecendo que o erro é algo que o todo 

ser humano está sujeito a cometer e que essas mulheres merecem perdão. Apesar de ser uma 
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iniciativa nobre, foi apenas uma, em meio a tantos comentários. De todo modo, nesse momento, 

verifiquei a incorporação da religiosidade nas questões sociais e políticas.  

Na postagem do dia 25 de março, notei, mais uma vez, comentários em forma de oração 

a Deus, qualificando o que denomino de “caixa de pedidos” e/ou “local de oração”. As 

expressões orantes que identifiquei são: “Amém, Senhor!”, “Senhor, cria em mim um novo 

coração”, “Jesus eu te amo!”, “Senhor, olhas por nós”, “Graças e louvores a Ti, meu Senhor. 

Amém!”, “Que bênção, Senhor”, “Que essa água venha nos lavar de todo pecado!” e “Senhor 

tem de Piedade de nós é do mundo inteiro” (parte da oração do terço da misericórdia). Porém, 

o que mais despertou meu interesse foi uma oração em que mesclava o poder do Papa com o 

poder de Deus, como se um, igualmente, pudesse derramar bênçãos sobre o outro: “Deus salve 

o Papa ou o Papa salve Deus”. Quem faz uma declaração dessa, certamente, é uma pessoa 

católica, mas um pouco confusa quanto às orientações da sua fé, visto que para o Catolicismo, 

Deus está acima de tudo e de todos, até mesmo do Papa.  

Os seguidores de Francisco não cessam de se reapropriarem do espaço dos comentários. 

Assim, encontrei, no post de 17 de março, as seguintes preces: “Meu Senhor e meu Deus, eu 

creio, mas vem em socorro da minha família”, “Rezemos pela Venezuela” [tradução nossa]186, 

“Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo”, “Eu creio, eu adoro, eu espero”, “Jesus, manso 

e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso!”, “Amém, Senhor Jesus, 

somos pequenos, mas é em Ti que encontramos força para seguir rumo ao Pai”, “Vem nos 

purificar, meu Senhor, para que possamos nos tornar cada vez mais dignos de Ti, alimento, 

caminho, verdade e vida”, “Deus proteja o Rio de Janeiro”, “Jesus, eu te amo!”, “Deus abençoe 

Papa Francisco!”, “Graças e louvores sejam dados a todo momento, ao santíssimo e diviníssimo 

sacramento. Amém!”, “Oremos por São José. Amém, Jesus!”, “Jesus eu confio em vós. 

Amém!”, “Que lugar! Quero voltar! São Pe. Pio da Pietrelcina, rogai por nós que recorremos a 

vós”.  

Essas orações, constantemente encontradas nos comentários das publicações de 

Francisco, me fazem pensar que podemos estar inseridos em uma lógica à frente da proposta 

por Souza (2013) sobre as alterações nas formas de ser e fazer Igreja. O que me parece é que 

essas pessoas que rezam nos comentários creem que expor suas súplicas na página do Papa tem 

mais força e, consequentemente, possuem mais chances de serem atendidas. Penso isso porque 

todos esses clamores a Deus podiam ser feitos intimamente ou em um templo católico, conforme 

é a tradição, sem ter a necessidade de serem explicitados no ambiente digital, sujeitos a serem 

                                                           
186 Recemos por Venezuela. 
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vistos por milhões de pessoas. A página de Francisco pode estar sendo considerada quase como 

um lugar santificado. 

Na publicação do dia 10 de março, a prece que mais me despertou interesse foi: “Oração 

pela minha tia que está na uti em coma e a uma semana descobriu câncer”. Acredito que as 

pessoas que utilizam a página @franciscus para pedir bênçãos e orações ao Papa, veem nela o 

canal mais viável para enviar os seus pedidos ao líder religioso, bem como a maneira mais 

provável de ter seus clamores vistos. Já que não há respostas aos comentários, talvez essas 

preces nem sejam levadas ao Papa, levando à frustração desses fiéis ou ao engano de estarem 

sendo notados. 

Na postagem do dia 8 de março, as orações voltam a aparecer, apesar de não terem 

conexão com o conteúdo do post e podem ser subcategorizadas em “clamores pelo Papa” e 

“aclamações a Deus”. Quanto à primeira, têm-se alguns exemplos: “Deus e Nossa Senhora e 

São José, abençoe o Papa Francisco”, “Amém! Deus abençoe o Santo Padre, o Papa Francisco, 

com a mais ricas bênçãos e abundantes graças do Céu!”, “Que Deus dê força ao Papa 

Francisco”. No que tange a segunda, não encontrei muitas: “Amém, Jesus minha vida”, “Jesus 

eu te amo!”, “Glória a Deus!”, “Que Deus abençoe a todas as mães”. Estes dois últimos 

aparentam uma quase referência ao conteúdo. Ao glorificar a Deus, essa pessoa pode estar 

ratificando o agradecimento que Francisco expõe na legenda; ao pedir que Deus abençoe às 

mães, o indivíduo pode ter interpretado erroneamente a publicação, achando que ela se refere 

às mães e não às mulheres no geral, então tentou dar a sua contribuição à mensagem. 

Na publicação do dia 22 de março, destaquei um seguidor que faz uma abordagem 

levemente política e social, quase em forma de oração: “Olha para o Brasil, Papa Francisco”187. 

Parece um pedido indireto ao Papa por bênçãos ao país. Por outro lado, há solicitações mais 

sintéticas e menos intensas (“Sua bênção, Papa Francisco”), e orações a Deus pelo Papa, 

direcionando a prece a quem o Cristianismo reconhece como ser divino e não ao líder religioso 

(“Que maravilha! Que Deus Pai abençoe nosso Papa Francisco!”). 

No post do dia 19 de março, cuja temática é o Dia de São José, que em alguns países 

também é comemorado o Dia dos Pais (figura 18), somente 2 das 5 orações que observei, tinham 

relação com o conteúdo da postagem (“São José, rogai por nós”, “Deus, guarde o nosso santo 

padre. Hoje é o dia do pai”). Nas demais, é possível observar que preces coletivas (“Amém! 

Que Deus nos abençoe sempre!”, “Para Francisco, peço uma bênção para minha família e para 

todos os meus amigos, inimigos, enfermos e de coração fraco, porque só os fracos se irritam 

                                                           
187 Comentário semelhante pode ser detectado na publicação do dia 22 de abril de 2018. 
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com o sucesso dos outros. Tenha um dia de muita paz!”) e uma oração individual (“Peço oração 

pelas minhas intenções particulares. Amém!”).  Ambas fogem da temática da publicação. 

Apesar do conteúdo tratar do Dia dos Pais, em alguns países, Francisco ainda é o foco, para 

alguns, vendo-o como como uma figura religiosa capaz de interceder a Deus pelas preces do 

povo. 

Há quem comente com orações a Deus pelos refugiados. Verifiquei isso na publicação 

de 14 de março, cuja temática são as crianças refugiadas (figura 19): “Abençoe, meu Deus, 

todas as nossas criancinhas, em especial, nossas criancinhas e os idosos da Síria”. Apesar de 

não especificar que são refugiados, posso depreender que se refere a eles, devido aos problemas 

políticos e sociais enfrentados pela Síria, que fazem com que muitos que lá vivem se refugiem 

para outros países. 

Na postagem do dia 20 de abril, novamente, uma seguidora, citada em outras publicações 

pelo mesmo tipo de declaração, se reapropria do Instagram do Papa para dizer “Jesus, eu te 

amo!”. Ela não só utiliza aquele espaço como “local de oração”, como também torna público o 

que costuma pertencer ao âmbito privado. Isso me faz pensar que ela pode considerar que 

colocar a público a sua fé, em uma página que pertence ao Papa, seja mais efetivo do que se 

limitar a uma “conversa íntima com Deus”. Esse fato está relacionado ao uso das tecnologias 

digitais pelos sujeitos hipermodernos, que segundo Sibilia (2008) “[...] é a evasão da intimidade; 

ou seja, a própria exposição voluntária na visibilidade das telas globais” e de acordo com Van 

Dijck (2016, p.14), “as plataformas de mídia social, sem dúvida, alterou a natureza da 

comunicação público e privado” [tradução nossa]188. 

  

3.2.4.10 Diálogos internos através do perfil e marcação de pessoas 

Na publicação do dia 30 de março, alguns comentários em quem pessoas são marcadas, 

visam divulgar o conteúdo do post (“@xxxxxxxx escuta esse canto”, “@xxxxxxxx olha o vídeo 

até o fim”) e a página do Papa (“@xxxxxxxx já segue o insta do papa?”). Outros ainda, visam 

propagar a fé católica (“independente da religião, sintam a paz que esse vídeo passa @xxxxxxxx 

@xxxxxxxx @xxxxxxxx”), explicitação de desejos pessoais (“@xxxxxxxx ano que vem se 

Deus quiser, estaremos lá”) e de comprovar a presença na solenidade (“Mostra pra mamãe...nós 

estávamos lá @xxxxxxxx”). 

                                                           
188 Las plataformas de los medios sociales alteraron sin duda alguna la naturaleza de la comunicación pública y 

privada. 

mailto:lá...@xxxxxxxx
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Mais uma questão que observei foi a ocorrência de algumas interações entre os 

seguidores nos comentários, como um diálogo privado, por mais paradoxal que pareça. Uma 

delas já foi exposta como pouco investimento de interação, mas também se enquadra na criação 

de um pequeno diálogo: o comentário “@xxxxxxxx coisa mais linda” foi em resposta ao 

“@xxxxxxxx arrepiei!”. Um comentário que também consegue ratificar a interconexão entre o 

ambiente físico e o digital é “olha isso @xxxxxxxx o que nós conversamos hoje”. Algo que é 

vivido no offline pode se assemelhar com os conteúdos encontrados no online e, até mesmo, 

servir de exemplo para situações no ambiente físico, para confirmar ou refutar certas premissas.  

Na postagem do dia 31 de março, também constatei alguns seguidores que conseguem 

resposta de quem marca, como é o caso destes: “@xxxxxxxx, muito lindo!” foi o retorno à uma 

marcação sem texto, ou seja, somente para a pessoa assistir ao vídeo e dar sua opinião; 

“@xxxxxxxx, pra finalizar esse dia” recebeu como feedback “@xxxxxxxx, 

AAAAAAAAAAAAAAAA”, essa repetição da vogal “a” em caixa alta é uma expressão de 

admiração; “@xxxxxxxx, Feliz Páscoa!” foi respondido com “@xxxxxxxx, coisa mais linda, 

amém! Feliz Páscoa, amiga!”; “@xxxxxxxx, missa do domingo de Páscoa” recebeu o retorno 

“@xxxxxxxx, amém”. O primeiro e o terceiro exemplos demonstram uma divulgação do 

conteúdo da página e, ao mesmo tempo, da festividade cristã. O segundo, é um diálogo paralelo, 

em que uma pessoa deseja “Feliz Páscoa” a outra, no entanto essa curta conversa se expande 

para uma disseminação da publicação, uma vez que o feedback também contou com um elogio 

ao post.  

Em contrapartida, outros seguidores não são respondidos, mas é possível notar a busca 

pela difusão da mensagem como, por exemplo: “Amém. Que Deus sempre te proteja, 

amor @xxxxxxxx”, “Olha @xxxxxxxx, se você olhar no detalhe, as que pessoas estão 

segurando aquela vela igual a que eu trouxe de Roma! Eu estava nessa mesma celebração, só 

que era Papa Bento! Eu tenho essas velas!” (também possui o intuito de comprovar a presença 

na cerimônia), “@xxxxxxxx, olha o Papa, missa de Páscoa no Vaticano”189 e 

“@xxxxxxxx, olha190 o Papa Francisco, missa de Páscoa na Basílica São Pedro, Vaticano. 

Amém!”. O primeiro, mostra uma pessoa desejando a proteção divina para a marcada, o que 

foge do conteúdo do post, mesmo sendo um comentário de cunho religioso. O segundo, 

apresenta uma pessoa que sente a necessidade de explicitar que já participou daquela cerimônia 

na Basílica de São Pedro, já que costuma ser um local que os católicos desejam conhecer 

                                                           
189 Marcação semelhante pode ser verificada no post do dia 6 de abril de 2018. 
190 Comentário semelhante, porém mais sintético também é encontrado na publicação do dia 25 de abril de 2018. 
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pessoalmente. Marcando alguém conhecido para dizer isso, ela também consegue que outros 

seguidores vejam o seu comentário, talvez essa última consequência não seja proposital, mas 

pode acontecer, pois está público. Os dois últimos, são da mesma pessoa, que parece tentar o 

retorno de quem marca por duas vezes, porém não consegue. Com a sua declaração, ela busca 

divulgar a cerimônia e, consequentemente, a página de Francisco. 

Já na publicação de 28 de março, somente uma marcação ficou sem reposta: “Que 

benção @xxxxxxxx na nossa vida!”. Entretanto, a página marcada é uma das contas não-oficiais 

que criam para Francisco e, ainda assim, não se pronunciou. Por outro lado, a seguidora que 

comentou “@xxxxxxxx sim! Viu, fui lá mesmo” estava respondendo ao questionamento 

“@xxxxxxxx não é o menino que aparece na sua foto?”. Do mesmo modo, “@xxxxxxxx grande 

respeito e admiração por esse Papa. Ser humano maravilhoso” responde à “@xxxxxxxxx pessoa 

maravilhosa!”. Embora nesse último diálogo, a pessoa exponha o quanto admira e respeita o 

Papa, ela é a única que não o segue, dentre as outras 3 citadas anteriormente. Logo, posso 

afirmar que ainda existem indivíduos presentes no ambiente digital que são empáticos a 

Francisco, mas não o seguem, ou seja, ainda é preciso aprimorar essa comunicação para ampliar 

o alcance da página e, consequentemente, das palavras do Papa. 

No post do dia 13 de março, as tentativas de conversas paralelas conseguiram retorno 

das pessoas marcadas. Duas fizeram menções diretas ao assunto da postagem: “@xxxxxxxx 

nossas orações” e “Amém @xxxxxxxx emprego para seu marido. Amém. Deus cuida da minha 

vida e da minha família”. Esta última parece uma oração para que o esposo da pessoa marcada, 

em prol de uma oportunidade de emprego, e, ao mesmo tempo, uma oração por si e pela sua 

família, ou seja, ela praticou a instrução do Papa de rezar uns pelos outros, mas não deixou de 

fazer uma oração para si mesma e para os seus. Outras duas se remeteram ao conteúdo, mas de 

forma indireta, isto é, pontuando elementos da fotografia e não à mensagem transmitida: “E a 

cor do manto do papa @xxxxxxxx” e “@xxxxxxxx tire uma foto dessas!”. Aqui, confirmo o 

poder da imagem: mesmo não sendo comentários que refletem ou concordem com o 

ensinamento divulgado, mostra que a fotografia despertou interesse e captou a atenção de forma 

positiva, independentemente do motivo que tenha levado a isso.  

Os cinco demais comentários utilizando marcações foram feitos por uma mesma pessoa 

e que não é seguidora de Francisco. Em todos eles, ela se expressou da mesma maneira: “ótimo 

comentário”. Interessante observar que um desses elogios foi a um indivíduo que comentou 

apenas com emojis (❤️❤️🙏🙏) que demonstram afeto e crença. Essas simulações de deixas 

simbólicas (THOMPSON, 1998) vêm ganhando espaço nas redes sociais e facilitando a 
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interação mediada digital, no entanto há diversas outras pessoas comentando dessa forma os 

posts do Papa, o que me faz pensar que o elogio veio de alguém interessado em criar um laço 

especificamente com essa pessoa. Vale ressaltar que apenas 1 desses 5 autores dos comentários 

é seguido pelo indivíduo que o elogiou, mas não o segue de volta e não é o mesmo que comentou 

com emojis. Com efeito, pode ser uma busca por laços sociais. 

Na publicação de 17 de março, algumas marcações foram respondidas, outras não e 

umas em parte. As que obtiveram retorno foram: “@xxxxxxxx Eu vi. Massa demais” responde 

“@xxxxxxxx @xxxxxxxx em Pietrelcina”, “@xxxxxxxx eu vi que vontade de estar lá” 

corresponde à “Olha aonde o Papa está @xxxxxxxx”, “@xxxxxxxx seguindo!” em resposta à 

“@xxxxxxxx segui aí o Instagram oficial do Papa” e “@xxxxxxxx A A A A A A A A” 

(encantamento) se refere à “@xxxxxxxx  olha onde ele estava”. Essas marcações visam 

divulgar a publicação, a figura papal e a página de Francisco. A respondida parcialmente foi: 

“@xxxxxxxx vamos em uma vigília hoje?” e “@xxxxxxxx 🙏” são feedbacks à “@xxxxxxxx 

@xxxxxxxx @xxxxxxxx”, ou seja, uma pessoa não deu retornou à marcação. Mesmo assim, 

um comentário sem texto conseguiu levar mais duas pessoas a visualizarem a publicação do 

Papa daquele dia. As sem feedback foram: “@xxxxxxxx Padre Pio!”, “@xxxxxxxx olha ele”, 

“@xxxxxxxx olha a localização”, “@xxxxxxxx igual ao vô”, “@xxxxxxxx Santuário de São 

Pio de Pietrelcina”. Embora sem respostas, elas buscaram, no geral, disseminar a comuna 

italiana, o santuário, Francisco e, por conseguinte, a página @franciscus. 

No post do dia 10 de março, também nem todas as pessoas que utilizaram o recurso de 

marcação nos comentários, para dialogar paralelamente com outras, obtiveram retorno. As 

mensagens “@xxxxxxxx olha o universo conspirando a favor!”, “@xxxxxxxx imagina nós no 

lugar do rapaz. Sonho.” e “Pena que não era ele na hora da minha confissão @xxxxxxxx” não 

foram respondidas. As duas primeiras são seguidores marcando outros seguidores, já a última é 

uma seguidora marcando uma amiga que ainda não o segue. Sendo assim, esta tentativa de 

diálogo pode ser uma forma de divulgação da página @franciscus e/ou um desejo de contar que 

já foi ao Vaticano e se confessou; aquelas parecem um compartilhamento do sentimento que 

despertaram ao verem a postagem. Por outro lado, “@xxxxxxxx senhor!” é uma resposta à 

“@xxxxxxxx eu morreria” e “@xxxxxxxx [...] Esse Jesus é bom demais mesmo” é o feedback 

à “@xxxxxxxx parece até que foi um ‘sinal’ para mim”. Interessante ressaltar que as duas 

pessoas que começaram a conversa são seguidoras de Francisco e as que responderam não são, 

o que demonstra que aquelas queriam divulgar o conteúdo, a religião, o Papa e/ou a página.  
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Na postagem do dia 8 de março, algumas marcações não foram respondidas, como é o 

caso destas: “@xxxxxxxx Feliz Dia da Mulher!”, “@xxxxxxxx segue ele”, “@xxxxxxxx 

Instagram do Papa Francisco”. Nesse caso, parece que a felicitação e a última tentativa de 

convidar mais seguidores para a página não foram bem-sucedidas, todavia a segunda, apesar de 

não ter recebido uma resposta, a pessoa marcada passou a seguir o Papa. Assim, é possível 

verificar que os seguidores de Francisco contribuem para a popularidade e a visibilidade dele 

na rede, através dessas marcações. Já os curtos diálogos paralelos giraram em torno de trocas 

de elogios a Francisco: “esse é o Papa”, “todo amor a ele”, “amo esse Papa...é muita bênção”, 

“olha esse Papa”. 

Existem pessoas que demonstram empatia pelo Papa e/ou pelo conteúdo, através de uma 

tentativa de diálogo paralelo, ao marcar “amigos”. Detectei isso na publicação do dia 12 de 

março: “Ao pé de casa! @xxxxxxxx @xxxxxxxx”, “@xxxxxxxx meu amor, olha onde ele está 

rezando. Que delícia seria nós lá também!”. Vale pontuar que nenhuma dessas marcações 

obtiveram retorno. A primeira pode ser de alguma pessoa que mora próximo à Igreja de Santa 

Maria e que tenta divulgar o conteúdo para dois seguidores seus. Já a segunda, parece ser alguém 

admirado com a cerimônia e que explicita o seu desejo de ter participado com a pessoa que 

marca. 

Embora as marcações sejam tentativas de curtos diálogos paralelos nos comentários, 

verifiquei objetivos distintos entre as duas que selecionadas no post de 19 de março. Uma 

derivou de outra marcação, porém sem texto, ou seja, com o intuito de divulgar o conteúdo para 

outra pessoa, como se estivesse “chamando” para vê-lo; assim, a pessoa marcada respondeu 

mencionando sua opinião sobre a publicação: “@xxxxxxxx adorei, amor! Amém!”. A outra se 

trata de uma seguidora do Papa, parabenizando o sobrinho, que é pai, pela comemoração do dia: 

“@xxxxxxxx, parabéns por ser esse pai extraordinário. Que Deus abençoe e guarde sempre você 

e sua família. Parabéns ao Antônio e à Amélia por terem você como pai e a você por tê-los como 

bênçãos de Deus”. O feedback foi “@xxxxxxxx muito obrigado de todo coração, tia Naty. Amo 

muito você!”. Esse segundo exemplo mostra que as publicações da página de Francisco podem 

ser capazes de promover o fortalecimento de laços, pelo menos, entre pessoas que já os possuem 

no offline, pois podem fomentar o compartilhamento de bons sentimentos oriundos da 

mensagem transmitida. 

Na postagem do dia 14 de março, as marcações que detectei não conseguiram retorno: 

“Amado de Deus, Santo Papa Francisco @xxxxxxxx @xxxxxxxx”. É importante ressaltar que 

o perfil da seguidora que realizou as marcações, a primeiro momento parece ser pessoal, mas 
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ao verificar suas postagens, notei que se tratava de uma página de conteúdo católico, inclusive 

alguns sobre Francisco. Ademais, ela também marcou páginas de finalidades religiosas, sendo 

que uma não possui nenhum conteúdo publicado, mas posso afirmar isso pelo seu nome, que 

faz referência ao Vaticano. Parece que o intuito dela ou era divulgar o conteúdo para quem 

administra essas páginas ou para propor a essas pessoas o desenvolvimento de conteúdos com 

a mesma temática. Caso o motivo seja este último, depreendo que as páginas não-oficiais de 

Francisco e as de abordagem católica mais geral se utilizam das publicações de @franciscus 

como referências para elaborar as suas. 

No post de 1º de abril, observei uma tentativa de diálogo paralelo que foi bem-sucedida: 

“@xxxxxxxx Que Jesus renasça em seu coração a cada novo amanhecer. Feliz Páscoa!” foi o 

retorno da mensagem “@xxxxxxxx Feliz Páscoa”. Isso mostra que esse tipo de reapropriação 

do espaço dos comentários pode ser considerado uma forma de facilitar a comunicação entre as 

pessoas, que compartilham um conteúdo já pronto e complementam desejando felicitações a 

alguém, isto é, o que se escreve após a marcação é apenas um direcionamento da mensagem do 

post, não sendo necessário elaborar um discurso longo. 

Na publicação de 9 de abril, também há quem demonstre empatia por Francisco através 

das marcações: “@xxxxxxxx ele é demais! ‘até você’ haha”. Além de elogiar o Papa, essa 

seguidora quis compartilhar essa sua opinião e a mensagem do post. A resposta que ela obteve 

também foi uma manifestação de admiração por ele: “Ele é o cara! Haha @xxxxxxxx”. Tanto 

o conteúdo da publicação quanto uma imagem positiva de Francisco foram divulgados, através 

desse curto diálogo paralelo. 

 

3.2.4.11 Denúncias e/ou pedidos de ajuda em âmbito político e social 

Considerando a crença, por vários seguidores, do Instagram ser um canal direto de 

comunicação com Francisco, identifiquei, no post do dia 30 de março, uma solicitação de ajuda 

por parte de um projeto, a fim de conseguir recursos para acolher crianças refugiadas, que 

apresenta uma mescla de teor religioso, político e social – assim como a página @franciscus 

elabora algumas publicações: 

@franciscus Não temos produto ou dinheiro pra pagar uma parceria. Mas, temos o 

sorriso de centenas de crianças venezuelanas ao final de cada refeição. Isso não tem 

preço. Compartilhe com seus fãs, Seguidores. Faça uma doação para nossa campanha. 

Doe sua atenção, seu tempo, seu coração, seu Amor, sua solidariedade a quem precisa. 

Juntos somos mais fortes. DEUS abençoe (COMENTÁRIO NA PUBLICAÇÃO DO 

DIA 30 DE MARÇO DE 2018 DO INSTRAGRAM @FRANCISCUS). 

 

Na postagem de 31 de março, o pedido de ajuda em âmbito político e social, novamente, 

se refere à situação dos venezuelanos e não provém da mesma pessoa que tratou esse assunto 

https://www.instagram.com/gabrielrzago/
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no post anterior. O comentário que encontrei dizia que na Venezuela, as pessoas estão comendo 

lixo e muitas estão morrendo nos hospitais por falta de remédio. Nesse tipo de declaração, 

também identifico uma reapropriação do Instagram do Papa para um local de denúncia de 

calamidade pública e de busca por ajuda. Vejo ainda que existem pessoas que enxergam 

Francisco como aquele que pode resolver todos os males do mundo, quase que o 

responsabilizando pela condição precária da Venezuela. Isso reforça nossa observação sobre 

como os aspectos religiosos, sociais, políticos e culturais, tão presentes nas postagens do Papa, 

estão imbricados. 

Na publicação do dia 3 de março, encontrei muitos pedidos ao Papa por oração pela 

Síria, pela Venezuela e por certos estados. Ainda nessa categoria, novamente, observei que 

vários seguidores acreditam estar falando diretamente com o Papa, para solicitar ajuda 

financeira aos venezuelanos, pedir que apazigue a guerra na Síria. Volto a dizer que parece que 

Francisco está sendo considerado, por determinadas pessoas, como aquele capaz de resolver os 

mais diversos e complexos conflitos que há no mundo, isto é, ele é visto como um salvador da 

humanidade, o que é curioso, pois esse título é dado a Jesus, para quem é cristão. Mesmo que 

inconscientemente, ele pode estar sendo colocado no mesmo patamar que Cristo por esses 

indivíduos. 

No post de 25 de março, o comentário “E por causa da crise na Venezuela algumas 

igrejas sem palmeiras, que tristes. Mas nós temos fé que vamos chegar à frente” [tradução 

nossa]191 também possui um teor de explicitação da situação da Venezuela, englobando aspectos 

políticos, sociais, ambientais e religiosos, mas com esperança de mudanças e sem cobranças 

rigorosas ao Papa. 

Já na postagem de 10 de março, mensagens desse tipo foram com o uso de hashtags. 

Uma seguidora comentou “#ajudavenezuelamorredefome” [tradução nossa] 192” 4 vezes e 

“#auxílioVenezuela” [tradução nossa]193 2 vezes, uma seguida da outra. Essa repetição parece 

uma forma de desespero, de aumentar as chances de a mensagem ser vista. A interação mútua 

não aconteceu pelo diálogo entre a autora da súplica e a página, mas pode ter acontecido pela 

análise da temática levantada, já que no dia 14 de março, o post foi sobre acolher crianças 

refugiadas, sem determinar a nacionalidade delas. Isso não quer dizer que descarto o fato desse 

comentário não ter sido visualizado pela administração da página de Francisco, poder ser mera 

coincidência. 

                                                           
191 Y por la crisis en Venezuela algunas iglesias sin palmas, que triste. Pero tenemos fe que saldremos adelante. 
192 #ayudavenezuelamueredehambre 
193 @franciscus #axulioVenezuela 

https://www.instagram.com/explore/tags/ayudavenezuelamueredehambre/
https://www.instagram.com/explore/tags/axuliovenezuela/
https://www.instagram.com/franciscus/
https://www.instagram.com/explore/tags/axuliovenezuela/
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Na publicação do dia 8 de março, os pedidos de ajuda à Venezuela não cessaram. Um 

seguidor comentou da seguinte maneira: “Ajuda a Venezuela, Francisco! As pessoas estão 

morrendo por causa da ditadura” [tradução nossa]194. Outra seguidora realizou 3 comentários 

seguidos, a respeito do mesmo tema: “@franciscus ajuda a Venezuela” [tradução nossa]195, 

“@franciscus #auxílioVenezuela” e “@franciscus #ajudavenezuelamorredefome” [tradução 

nossa]196. Essa insistência consecutiva demonstra certo desespero, uma tentativa de conseguir 

ser vista pela administração da página do Papa. 

É válido pontuar que na postagem de 12 de março, há o mesmo comentário realizado 

pela mesma seguidora que aparece no post do dia 8: “#ajudavenezuelamorredefome”. Essa 

insistência é mais um exemplo de aflição de alguém que não se cansa de implorar por socorro. 

No entanto, isso também certifica que existem indivíduos que veem em Francisco o salvador, 

aquele capaz de resolver todos os problemas do mundo. 

Em contrapartida, na publicação do dia 16 de abril, os comentários que pertencem a 

categoria em questão são feedbacks sobre o assunto tratado na publicação: “Pena que todos os 

políticos e pessoas de grande influência estão de olho somente em seus próprios interesses! 

Sonho seria todos se espelharem e você”, “Ah Francisco, são meia dúzia de crianças que têm a 

paz mundial nas mãos. Deus tenha piedade!”, “Amém. A gente reza com você e também pra 

você, para te fortalecer e manter a sabedoria e serenidade, para tentar sanar esses problemas que 

você convive”, “Bom dia, querido Papa Francisco, sua bênção! Deus seja louvado! Rezemos 

muito pela paz no mundo, na Síria. Unidos em oração. Amém!”, “Amém! Peço por você e pela 

paz na Síria e no mundo inteiro!” [tradução nossa]197. Nessa subdivisão, vejo, respectivamente, 

que existem indivíduos que: enxergam Francisco como exemplo em vários aspectos, inclusive 

o político; aparentam estar desesperançosos com os conflitos e as mazelas em diversas partes 

do mundo; apesar de apoiar as orações pela paz, entendem que esses problemas são do convívio 

de Francisco e não algo de proporção mundial; reconhecem os conflitos existentes em muitas 

partes do planeta, inclusive destacando a Síria, e demonstram solidariedade. Sobre esse tema 

político e social, identifiquei um comentário que pede para que Francisco diga algo à Venezuela 

e a abençoe [tradução nossa]198. Parece que essa pessoa ou deseja uma publicação que trate 

exclusivamente desse país ou que o Papa atenda ao seu pedido respondendo essa sua mensagem.  

                                                           
194 Ayuda Francisco en Venezuela. La gente está muriendo por la ditadura. 
195 @franciscus ayuda a Venezuela 
196 @franciscus #ayudavenezuelamueredehambre 
197 Amén! Pido por usted y la paz en Siria y el mundo enterro. 
198 Hola! Di algo para Venezuela y Bendicela. 

https://www.instagram.com/franciscus/
https://www.instagram.com/franciscus/
https://www.instagram.com/explore/tags/ayudavenezuelamueredehambre/
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Há também aqueles indivíduos que acreditam que a oração de Francisco tem mais força, 

principalmente quando se trata de uma questão grave, que abarca uma nação. Comentário dessa 

natureza encontrei no post de 20 de abril: “@franciscus reza pela Nicarágua [tradução livre]199”. 

Essa é uma súplica referente aos problemas políticos, econômicos e sociais que afligem a 

Nicarágua. Temos visto, em outras postagens, esses pedidos de oração ou solicitações de ajuda 

quanto a determinados países, sem que isso tenha ligação com o conteúdo. Contudo, nessa 

postagem, essa conexão existe de alguma maneira, uma vez que a mensagem transmitida é de 

cunho religioso e social. 

 

3.2.4.12 Comentários aleatórios 

Existem pessoas que comentam coisas totalmente desconexas com a publicação. Isso foi 

algo que detectei na publicação do dia 25 de março e me chamou bastante atenção, 

principalmente, quando observei, por vezes e em posts distintos, comentários citando a(s) 

data(s) comemorativa(s) daquele dia, que não tenham ligação com as festividades católicas. 

Então, constatei que se tratava da mesma pessoa e que ela é uma seguidora do Papa no 

Instagram. Em seu perfil, explicita ser religiosa e faz também comentários de cunho católicos 

nas mesmas publicações. Não consigo compreender o motivo desse comportamento, mas é 

pertinente pontuá-lo. Encontrei, ainda nessa postagem, uma seguidora que também comenta 

destoando da mensagem da postagem e ainda marca autores de novelas, como ser visto a seguir: 

A mulher quanto mais perfeito o corpo mais o ama. Imagine sofrer um grave acidente 

e sobreviver, mas conviver com o corpo deformado, sem receber auxílio nenhum de 

quem lhe machucou. Sofrer dores terríveis e nem se aposentar poder. Não poder usar 

biquíni e não poder confiar na lei. Esta é minha história: com 6 anos de idade, fui 

atropelada por uma carreta de uma grande empresa. Faz 19 anos e até agora eu esperei 

justiça. Agora meu único sonho é que minha história vire uma novela 

@Gloriafperez @walcyrcarrasco (COMENTÁRIO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 

25 DE MARÇO DE 2018 DO INSTAGRAM @FRANCISCUS). 

 

 Essa mulher também se reapropria do Instagram, no caso da página do Papa, para 

divulgar sua história de vida e buscar chamar atenção de outras pessoas famosas para realizarem 

o seu sonho. O mais impressionante é que ela não direciona suas palavras para o “dono” do 

perfil – Francisco –, mas sim para pessoas que não possuem nenhuma ligação com o líder 

religioso. Parece mais coerente ela publicar essa mensagem na página desses autores de novela 

e não do Papa Francisco. A explicação razoável para isso seria o fato do Instagram @franciscus 

possuir muitos seguidores, o que pode aumentar as chances da sua solicitação chegar a quem 

                                                           
199 @franciscus ora por Nicaragua. 

https://www.instagram.com/Gloriafperez/
https://www.instagram.com/franciscus/
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deseja. Sendo assim, a reapropriação aconteceria tanto como local para a disseminação da 

história, quanto como suporte para ampliação da mensagem. 

Além disso, é interessante destacar o comentário realizado pela administração de uma 

página cristã, mas que não segue o Papa. Ela utiliza o espaço para transmitir uma mensagem 

religiosa e se auto divulgar, quando se manifesta da seguinte forma: “Deus tirou tudo de Jó, 

depois devolveu tudo em dobro! Vai doer, vai machucar, vai te destruir, você vai achar que nem 

vai aguentar, mas no final Deus honra! Bem-vindo ao Nosso Instagram”. É curioso como o texto 

se coloca como uma conversa com quem o lê e como se estivesse em sua própria página. O 

Instagram do Papa, mais uma vez, é reapropriado para fins de divulgação. 

No post de 3 de março, nesta categoria, é pertinente ressaltar as pessoas que falam de 

datas comemorativas, divulgando projetos esportivos e, até mesmo, suas próprias publicações, 

como é o caso deste comentário: “Boa noite a todos. Moro no Rio, sou católico e gostaria muito 

que vocês lessem um texto que postei hoje que escrevi com muito carinho e seriedade”. Neste 

último, é possível depreender que esse seguidor não está se importando com o “dono” do perfil, 

somente busca difundir o seu próprio conteúdo em uma página que alcança muitas pessoas. 

Na publicação do dia 13 de março, a mesma seguidora citada em outras publicações, que 

menciona datas comemorativas que não sejam associadas às festividades católicas, novamente, 

apareceu fazendo esse mesmo tipo de comentário. O diferente desta vez é que, logo em seguida, 

fez outro relacionado ao post e carregado de religiosidade. Já na postagem de 19 de março, 

detectei um comentário que me chamou a atenção: “@franciscus Dê uma pequena contribuição 

a essa campanha @doeumarefeicao e compartilhe”. Noto que certos indivíduos enxergam em 

Francisco uma personalidade política ou empresarial, que pode ajudar financeiramente causas 

sociais.  

Constatei mais um comentário sobre a campanha social citada anteriormente, no post de 

9 de abril: “Ajude nossa campanha #doe_uma_refeicao”. A página que realizou esse comentário 

não só reinventou a finalidade daquele espaço, mas também deixou transparecer que considera 

Francisco como alguém que tem condições de ajudar financeiramente a sua campanha. Por outro 

lado, na postagem do dia 16 de abril, a exposição da campanha “doe uma refeição” foi em outro 

tom, no sentido de divulgar para os seguidores do Papa e não pedir ajuda a ele: “Conheça essa 

ação voluntária, divulgue com o repost: Eu apoio doe_uma_refeicao. Doe qualquer quantia e 

ajude-nos a continuar doando refeições a quem tem fome. Deus abençoe!”200. É pertinente 

                                                           
200 O mesmo comentário é realizado nos posts de 11 e de 25 de abril. Eles estão disponíveis, respectivamente, em: 

<https://www.instagram.com/p/BhbxFdEj-H4/> e <https://www.instagram.com/p/BiABM6EDV9a/>. Acessos 

em: 23 nov. 2018. 

https://www.instagram.com/explore/tags/doe_uma_refeicao/
https://www.instagram.com/p/BhbxFdEj-H4/
https://www.instagram.com/p/BiABM6EDV9a/
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pontuar que a página que comenta com essa abordagem não segue Francisco no Instagram, 

apesar de aparentar ter um cerne cristão, já que muitas das suas publicações mencionam Deus. 

Isso me faz pensar que o Instagram do Papa é visto por algumas pessoas como um significativo 

canal de divulgação, principalmente para causas sociais, talvez devido a alguns de seus posts 

abarcarem essa temática. 

 

3.2.4.13 Críticas e/ou refutações 

Apesar de ter identificado poucos comentários negativos, de maneira geral, admito a 

possibilidade de exclusão dos comentários por parte da administração da página. Na publicação 

do dia 29 de março, observei duas declarações, nesta categoria, uma que apresenta um 

palavreado chulo201 e outra que critica o Papa, questionando-o: “Por que você não vai à África 

e faz o mesmo? Por que você não doa 10% do patrimônio da igreja e ajuda a aliviar vidas reais?” 

[tradução nossa]202. A partir desses comentários, detectei que nem todos os seguidores da página 

@franciscus possuem empatia pelo Papa, visto que ambos os comentários são de pessoas que o 

seguem. Diante disso, posso afirmar que a quantidade de seguidores de Francisco não pode ser 

diagnosticada, de forma unânime, como causa e/ou consequência da sua popularidade e da sua 

autoridade. 

Já no post de 30 de março, encontrei quem expressasse revolta quanto à questão dos 

venezuelanos: “Papa Francisco...Você sabe que na Venezuela há pessoas morrendo de fome? E 

nos hospitais, as pessoas morrem por falta de remédios?” [tradução nossa]203. Observo que esse 

tipo de comentário coloca Francisco como responsável pelo mundo inteiro, bem como por todos 

os seus problemas políticos e sociais. De fato, por ser um líder religioso, o Papa pode se 

manifestar acerca dessas questões que assolam a humanidade, visto que os ensinamentos 

cristãos visam promover a união dos povos e a paz em todas as nações. Porém, vejo que existem 

pessoas que confundem a posição do Papa e de chefe de Estado do Vaticano, impondo a ele a 

solução de todas as mazelas mundiais.  

Com efeito, as suas palavras podem ganhar dimensões muito maiores do que as de 

pessoas comuns, devido ao seu cargo religioso, à sua posição na rede de influenciador digital e 

por tratar explicitamente, em alguns posts, questões políticas e sociais. Esse último aspecto do 

                                                           
201 “O Papa dava um pau em mim”. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bg6_ZGnjp73/?hl=pt-

br&taken-by=franciscus>. Acesso em: 8 out. 2018. 
202 Por que no vas a africa y haces lo mismo? Porque no regalas el 10% del patrimonio de la iglesia y ayudas a 

aliviar vidas de verdad! 
203 Papa Francisco... Sabe que en Venezuela hay gente muriendo de hambre? Y en los hospitales la gente muere 

por falta de medicinas? 

https://www.instagram.com/p/Bg6_ZGnjp73/?hl=pt-br&taken-by=franciscus
https://www.instagram.com/p/Bg6_ZGnjp73/?hl=pt-br&taken-by=franciscus
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Papa, ratifica o que Wolton (2018) diz sobre a mudança que Francisco realizou na Igreja, por 

ser o primeiro Papa da globalização, que não é europeu e que fala de forma laica, direta e 

política. Entretanto, o seu “comando político” é exercido no Vaticano, onde ocupa o posto de 

monarca, e não em todos os países. Dito de outro modo, o fato da sua liderança religiosa ser 

global, estar presente no ambiente digital como um influenciador e focar nas problemáticas 

políticas e sociais, em certas publicações; por vezes e por determinadas pessoas, esses seus 

posicionamentos são confundidos com sua condição de governante, que se restringe ao 

Vaticano. 

As declarações hostis que constatei na postagem do dia 3 de março foram: “Por que não 

visita a Venezuela do amigo dele maduro e vai beijar as crianças que estão morrendo 

desnutridas”; questionando, afrontosamente, a ausência de visita do Papa à Venezuela e 

criticando o posicionamento político do Papa que é associado a posições de esquerda. Também 

encontrei comentários ofendendo a Casa de Leda, “Quais orgias devem ser montadas lá?” 

[tradução nossa]204. Os dois primeiros comentários parecem carregar Francisco da 

responsabilidade de solucionar as mazelas da Venezuela, já o último demonstra a desaprovação 

do acolhimento às detentas e uma posição misógina, associando o fato desta ser uma casa 

voltada para mulheres a comportamentos sexuais promíscuos. Vale salientar que somente um 

dos autores desses ataques ao Papa o segue. Isso certifica que nem todas as pessoas que 

comentam nas publicações da página @franciscus, seja de maneira positiva ou não, são 

seguidores.  

No post de 25 de março, identifiquei algumas mensagens totalmente negativas e outras 

questionadoras com um teor de desaprovação. Embora a maioria desses comentários de 

descontentamento tenham alguma relação com as imagens apresentadas na publicação, ainda 

existem pessoas que criticam e/ou contestam o Papa acerca de questões que não possuem 

nenhum tipo de ligação com o assunto abordado e quanto a esses, posso dizer que também se 

reapropriam da página @franciscus como se fosse um Serviço de Atendimento ao Cliente 

(seguidores ou não de Francisco). 

Quanto aos questionamentos são: “Santidade ligou para a família de todos os polícias, 

pais de família e mulheres mortas que não são da mídia? Eles estão esperando sua caridade 

também! Não merecem a mesma consideração?”, “E nós venezuelanos vivemos em uma 

desgraça eterna diante dos olhos complacentes de muitos no mundo!” [tradução nossa]205, 

                                                           
204 Que orgias se debe montar ahi? 
205 Y los venezolanos vivimos en una eterna desgracia ante los ojos complacientes de muchos en el mundo! 
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“Tanto ouro! Para quê? Com tanta fome no mundo.”, “Quando vai usar ornamentos dignos de 

um Pontífice?” [tradução nossa]206, “Só uma pergunta: esses ramos têm a ver com os que foram 

colocados para Jesus passar? Esses me parecem ser tecidos sob encomenda”, “Para que serve 

esse luxo todo” e “Reunião de pedófilos e aqueles que os aplaudem” [tradução nossa]207. É 

possível verificar que os comentários tangenciam as temáticas de cunho político e social, os 

ornamentos da Igreja Católica vistos como ostentação, e uma crítica generalizada aos casos de 

pedofilia cometidos por sacerdotes católicos208. Três autores desses sete comentários seguem o 

Papa no Instagram, o que ratifica, mais uma vez, que nem todas as pessoas que seguem 

Francisco aprovam o seu pontificado e nem todas que comentam o seguem.  

Comentários que criticam diretamente abordam insatisfação com a comunicação de 

Francisco e revolta com alguns sacerdotes brasileiros. Essas mensagens são: “Alguém pode me 

explicar se o Papa está fazendo um curso de inglês por algum motivo e se assim que ele se 

comunica com os fiéis? Católicos Apostólicos Romanos, peço desculpa, mas prefiro em latim” 

[tradução nossa]209, “https://g1.globo.com/go/goias/noticia/mp-realiza-operacao-contra-

desvios-de-recursos-na-igreja-catolica-em-tres-cidades-de-goias.ghtml. Espero uma postura 

firme da igreja pra casos de corrupção de padres, bispos e outros no Brasil”, “E judeus, budistas, 

ateus, comunistas, protestantes, etc, etc... Eles também comemoram a Semana Santa? Porque 

vejo que o Papa tem como razão esses grupos não-católicos, dedica todo o seu pensamento a 

eles” [tradução nossa]210 e por fim: 

De tempos em tempos, Jesus é crucificado... na prática, fora dos muros da igreja, mas, 

infelizmente dentro das paredes de sua casa. No Brasil então... a população espera já 

desacreditada com posição de Vossa Santidade, não pode por parte de sua Santidade 

a omissão de enfrentar os muitos problemas da igreja do Brasil. Eu, particularmente, 

acredito que a verdade chegará aos seus ouvidos, e não vacilará nas decisões, não 

lavarás as mãos (COMENTÁRIO NA PUBLICAÇÃO DO DIA 25 DE MARÇO DE 

2018 DO INSTAGRAM @FRANCISCUS). 

O primeiro comentário citado no parágrafo anterior, por mais sem sentido que possa 

parecer, é possível observar certo desconforto quanto às mensagens do Papa. No seu 

                                                           
206 Cuando va a usar ornamentos dignos de un Pontífice? 
207 Reunión de pederastas y los que les aplauden. 
208 Essa acusação ao Papa e aos demais sacerdotes que estavam presidindo a celebração está em consonância com 

as críticas a Francisco pela ala conservadora da Igreja. Maiores detalhes sobre esse assunto estão disponíveis em: 

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/02/a-guerra-civil-na-igreja-catolica-que-pode-abalar-pontificado-

do-papa-francisco.ghtml>. Acesso em: 3 set. 2018. 
209Alguien puede explicarme si el Papa está haciendo un curso de ingles por algún motivo y asi es como se 

comunica con los fieles? Católicos apostólicos y romanos, disculpen prefiero en latín.  
210 Y los judíos, budistas, ateos, comunistas, protestantes, etc, etc... También conmemoran la Semana Santa? Porque 

veo que el papa tiene como razón de ser esos grupos no católicos, a ellos dedica todo su pensamiento. 

 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/mp-realiza-operacao-contra-desvios-de-recursos-na-igreja-catolica-em-tres-cidades-de-goias.ghtml.%20Espero%20uma%20postura%20firme%20da%20igreja%20pra%20casos%20de%20corrupção%20de%20padres,%20bispos%20e%20outros%20no%20Brasil
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/mp-realiza-operacao-contra-desvios-de-recursos-na-igreja-catolica-em-tres-cidades-de-goias.ghtml.%20Espero%20uma%20postura%20firme%20da%20igreja%20pra%20casos%20de%20corrupção%20de%20padres,%20bispos%20e%20outros%20no%20Brasil
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/mp-realiza-operacao-contra-desvios-de-recursos-na-igreja-catolica-em-tres-cidades-de-goias.ghtml.%20Espero%20uma%20postura%20firme%20da%20igreja%20pra%20casos%20de%20corrupção%20de%20padres,%20bispos%20e%20outros%20no%20Brasil
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/02/a-guerra-civil-na-igreja-catolica-que-pode-abalar-pontificado-do-papa-francisco.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/02/a-guerra-civil-na-igreja-catolica-que-pode-abalar-pontificado-do-papa-francisco.ghtml
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questionamento, vejo duas alternativas de interpretação: (1) a pessoa não se deu conta que as 

legendas são expostas em mais de um idioma ou (2) ela acha que o Papa responde aos 

comentários escritos em inglês. Entretanto, na frase seguinte, expõe que prefere que a 

comunicação de Francisco seja feita em latim, o que é curioso e demonstra um apego às 

tradições antigas da Igreja Católica, já que o idioma dessa seguidora é o espanhol. Inclusive, ela 

explicita a sua oposição se referindo exclusivamente aos “católicos, apostólicos romanos”. As 

peculiaridades encontradas nessa mensagem me parecem demonstrações de extremo 

conservadorismo católico, isto é, de uma pessoa que não compreende a evolução da Igreja 

quanto à adaptação aos idiomas de cada local211 e que aparenta excluir os seguidores não-

católicos em seu posicionamento, talvez uma manifestação de certa discriminação. 

 O segundo comentário é uma cobrança ao Papa de uma atitude perante os desvios de 

recursos da Igreja por padres e bispos brasileiros. Francisco, como líder máximo do 

Catolicismo, de fato, precisa atuar nos problemas da instituição religiosa que ocorrem em todo 

o mundo. No entanto, existem pessoas, como parece ser o caso dessa seguidora, que se 

expressam de forma ríspida, quase como se o Papa fosse o culpado por esses escândalos. 

Conforme Dominique Wolton (2018) contou a Pedro Bial, Francisco disse que não é uma tarefa 

fácil liderar a Igreja Católica e o sociólogo complementa esse desabafo do Papa, refletindo que, 

realmente, deve ser muito difícil ser o líder religioso de mais de 2 bilhões de pessoas. Embora 

algumas pessoas coloquem Francisco em uma posição divina, ele não é capaz de ser onipresente 

para evitar todos os males nos mais diversos lugares. Ele pode e deve, como líder religioso, 

pregar a paz e a justiça. 

O terceiro, acusa Francisco de se direcionar apenas para os praticantes de outras 

religiões. Aqui parece ser ciúme e/ou discriminação quanto às demais crenças, o que me permite 

dizer que podem existir católicos incomodados com as publicações mais focadas nas questões 

políticas e sociais e, outra vez, a presença de um extremo conservadorismo. Caso seja ciúmes, 

é sinal que certos fiéis veem Francisco como pessoa próxima deles e possuem, perante a figura 

papal, o sentimento de posse exclusiva dos católicos, que ultrapassa o pertencimento. O quarto 

e último comentário com teor de desaprovação demonstra desagrado diante do pontificado do 

Papa Francisco, acusando-o de se omitir diante dos problemas da Igreja Católica no Brasil. 

Desses 4 comentários, 3 são de seguidores de Francisco, que, de novo, mostra que nem todos 

os seus seguidores estão em consonância com suas ideias, suas atitudes e suas publicações. 

                                                           
211 Em tempos remotos, as missas eram realizadas em latim e os sacerdotes ficavam de costa para a assembleia. 
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Na postagem do dia 28 de março, identifiquei 2 comentários negativos, ambos se 

referindo a causas sociais e políticas. Um diz respeito às mazelas do continente Africano: 

“Francisco, as crianças da África estão esperando por você, de braços abertos, para que acabe 

com a fome e a miséria [...]. É hora de você fazer algo de bom para o mundo e não apenas para 

o Vaticano” [tradução nossa]212. Outro da Venezuela: “Quando será o dia em que o Papa 

Francisco falará sobre a situação na Venezuela? Ou será que ele não vê o que está acontecendo? 

[...] Por que tanta indiferença com a Venezuela e com todos os venezuelanos?” [tradução 

nossa]213. As duas críticas a Francisco o colocam como o único capaz de solucionar os 

problemas desses povos. O tom ríspido quase o põe como responsável pelos males que afligem 

essas nações. O Papa é cobrado como um político mundial, uma espécie de “presidente global”, 

encarregado de cuidar das adversidades políticas e sociais. Seu cargo de chefe de Estado está 

limitado ao Vaticano e sua real liderança perante o mundo é religiosa, essas distinções são 

praticamente esquecidas por essas pessoas que o cobram. Vale observar que esse tom ríspido, 

assim como os discursos de ódio, são fenômenos comuns nas interações nas redes sociais.  

Os críticos de Francisco não deixaram de se manifestar na publicação do dia 13 de 

março. Dois deles não chegou a ser tão ríspido, foram queixas: “5 anos e a Argentina continua 

esperando a sua visita” [tradução nossa]214 e “Que ele possa abolir também certas pompas nas 

vestimentas episcopais ou presbiterais, herdadas da cultura pagã”. Parece que o Papa precisa 

visitar todos os países do mundo, pois há pessoas que interpretam como descaso. Além disso, 

existe quem esteja incomodado com certos aparatos da Igreja Católica e coloca a esperança por 

mudanças em Francisco. Já os outro 7, possuem um tom enérgico: um reclamou do fato das 

legendas das publicações do Instagram de Francisco apresentarem a tradução em inglês antes 

da em espanhol; outro questionou o Papa de amar o seu país de origem, alegando que ele não 

se envolve com a política da Argentina; outrem presta, praticamente, um depoimento sobre sua 

vida, justificando a sua discordância com a religiosidade e explicitando assim o seu 

descontentamento; um interroga Francisco acerca da sua postura diante da humanidade, 

acusando-o de ignorar tudo o que está errado no mundo, para continuar pregando como se nada 

acontecesse; mais outro critica o Vaticano de não ajudar a Venezuela, fundamentando a sua 

revolta no fato de que os venezuelanos são um povo majoritariamente católicos; os demais 

xingam o Papa de “farsante”, “defensor de corruptos”, “lixo humano”, “mercenário”, “ditador”, 

                                                           
212 Francisco los niños de Africa te esperan con los brazos abiertos para que acabes con el hambre y la miceria [...]. 

Ya es hora de que hagas algo bueno por el mundo y no solo por el Vaticano. 
213 Cuando será el día que el Papa Francisco hable de la situación de Venezuela? O es que acaso no ve lo que está 

pasando? [...] Por que tanta indiferencia con Venezuela y con todos los venezolanos? 
214 5 años y Argentina sigue esperando su visita. 



188 
 

dentre outras ofensas. São muitos os problemas com os quais o Papa precisa que lidar, mas a 

indagação que fica é se quem administra a página dele lê os comentários, principalmente, os 

negativos e passa para ele, a fim de tentar melhorias. Essa seria uma contribuição relevante para 

o pontificado de Francisco. Ainda não seria possível agradar a todos, mas poderia ser uma fonte 

significativa de feedback. 

No post de 17 de março, identifiquei 11 comentários negativos nessa postagem, que 

abordavam questionamentos e acusações ao Papa a respeito do seu posicionamento quanto à 

situação da Venezuela, praticamente, responsabilizando-o pela crise ainda não ter cessado; 

interrogações sobre a riqueza dos utensílios utilizados nas missas, enquanto crianças passam 

fome na África; decepção com Francisco; ofensas ao líder religioso, chamando-o de louco, de 

illuminati215 e de diabo. É pertinente ressaltar que quem atribuiu esse último xingamento ao 

Papa, fez mais dois comentários seguidos com “666” e “DCLXVI”, que também se referem ao 

diabo. Essas ofensas foram as mais fortes que encontrei até o momento. De 11 críticas, 3 foram 

de seguidores da página @franciscus, o que demonstra que nem todos os seguidores são 

empáticos a Francisco e que as hostilidades a ele podem ser declaradas nos comentários, mesmo 

não sendo pessoas que o segue, isto é, o controle dos insultos se torna cada vez mais difícil. 

O repúdio a Francisco também não deixou de acontecer na postagem de 10 de março: 

“666” e “Papa sai fora dessa religião!”. O primeiro foi do mesmo seguidor citado na publicação 

exposta anteriormente. Há, portanto, uma insistência em difamar a imagem do Papa. A 

imensidão de comentários também engloba haters. O segundo, certamente, é de uma pessoa não 

adepta ao Catolicismo, mas ela pode ser empática à figura do líder religioso e, por isso, almeja 

convencê-lo de deixar a Igreja Católica. Não consegui identificar qual tipo de crença ela pode 

seguir, porém essa declaração pode ser a explicitação da vontade der ter Francisco como 

representante da sua religião, caso tenha alguma. 

Já na publicação do dia 8 de março, as críticas apareceram em dois tons: desconforto e 

rispidez. É válido destacar que dos 5 que identifiquei, 4 são de seguidores de Francisco. Quanto 

ao primeiro subgrupo, “desconforto”, detectei: “Deveria falar das mulheres da Venezuela” 

[tradução nossa]216 e “Papa Francisco, vem para a Espanha e coloca os bispos em seus lugares. 

Eles não deixam ninguém em paz! Agora, eles dizem que nós feministas carregamos o diabo” 

                                                           
215 “Illuminati é o nome de um grupo secreto que tem como objetivo dominar o mundo através da fundação de 

uma Nova Ordem Mundial”. Disponível em: <https://www.significados.com.br/illuminati/>. Acesso em: 7 dez. 

2018. 
216 Debería hablar de las mujeres de Venezuela. 

https://www.significados.com.br/illuminati/


189 
 

[tradução nossa]217. O segundo, “rispidez”, abarca comentários deste tipo: “Quando você vai 

condenar a ditadura na Venezuela? Reconhece que o comunismo não funciona” [tradução 

nossa]218, “Inferno!” [tradução nossa]219 e “Que gracinha o Papa visitando hospital 

arrumadinho, enquanto crianças morrem na Venezuela, onde o amigo dele é ditador. Toma 

vergonha, católicos!”. Mais uma vez, aqui, pude observar críticas à uma associação do Papa 

com posicionamentos políticos de esquerda. Em 2015, por exemplo, o Papa Francisco fez uma 

declaração política em que criticava abertamente o livre mercado. Com isso, segundo Ed 

Stourton (2015, s./p.), em uma matéria da BBC News, “o Papa Francisco dividiu os católicos: 

aqueles mais à esquerda passaram a endeusá-lo, enquanto os representantes da direita o acusam 

de ser comunista”. 

Há quem critique o Papa querendo certas mudanças, mas também existe que seja 

enérgico, ofensivo e debochado. Inclusive, quem adverte “Toma vergonha, católicos!” é uma 

seguidora de Francisco, o único que não o segue é quem comentou com “inferno”. Parece que 

esses indivíduos seguem o Papa para fins de crítica, para poder expressar resistência. 

Além disso, constatei uma ofensa ao Papa, nos comentários da postagem de 14 de março: 

“Maldito pederasta”. Esse indivíduo não é um seguidor de Francisco e sua conta é privada, 

impossibilitando assim de obter maiores informações a seu respeito. No entanto, posso afirmar 

que se trata de alguém que faz uma acusação muito grave contra o Papa Francisco e que tem 

completa aversão a ele. A página @franciscus é uma conta pública, o que pode prejudicar a sua 

imagem, em casos como esse, pois qualquer um, que goste ou não do líder religioso, pode se 

manifestar nos comentários, embora isso também aconteça por pessoas que seguem Francisco, 

como visto em outros posts, mas acaba sendo mais provável de acontecer quando o perfil não é 

privado. 

O caráter “político global” que algumas pessoas enxergam no Papa foi criticado por um 

seguidor, na publicação de 9 de abril: “Não à Igreja Política”. Essa contestação e as 

responsabilidades políticas e sociais observadas em outras postagens, me fazem refletir que há 

indivíduos que associam e são críticos à disseminação e à ratificação da palavra de Deus por 

Francisco com posicionamento a um tipo de vertente política. Como líder máximo do 

Catolicismo, o Papa possui o dever de propagar a paz, a justiça e a união entre os povos. Isso, 

por muitas vezes, é interpretado como uma adesão partidária.  

                                                           
217 Papa Francisco ven a España y pon a los os bispos en su sitio. No dejan a nadie en paz! Ahora dicen que las 

feministas llevamos el diablo dentro serán besugos. 
218 Cuando vas a condenar la dictadura en Venezuela? Reconoce que el comunismo no funciona. 
219 Ufff infierno. 
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No post do dia 16 de abril, o questionamento ao líder religioso que me deparei aparentou 

ser uma espécie de crítica, devido à ênfase na interrogação: “Os não-batizados também devem 

ir para o céu!!! O que você acha, Santo Padre????!!!!!” [tradução nossa]220. Se nessa mensagem 

não contivessem tantos pontos de exclamação e interrogação, eu poderia compreendê-la como 

uma dúvida a ser tirada com o Papa, porém o excesso de pontuação me faz entender que se trata 

de alguém que refuta o Catolicismo sem, ao menos, embasar a sua crítica, já que a Igreja 

Católica não diz que quem não é batizado, não vai para o céu221. 

Por fim, na publicação de 20 de abril, constatei ainda um comentário crítico de uma 

seguidora de Francisco. Ela manifesta a sua discordância com a mensagem do Papa sobre a 

caridade: “Nós plantamos uma árvore, cuidamos dela, então ela nos dá sua sombra e frutos. Nós 

precisamos do mesmo para os humanos! Não caridade!” [tradução nossa]222. Por mais que siga 

o líder religioso no Instagram, ela não acredita que a caridade pode ser uma forma de ajudar 

quem precisa e, assim, adverte o Papa. 

 

3.3 Síntese da análise 

 Apesar de extensa, a análise das publicações de março e abril de 2018 do Instagram do 

Papa Francisco, me permitiu identificar as principais características tanto do conteúdo 

divulgado pela página, quanto dos comentários. Eu considero que o aspecto central do 

Instagram @franciscus é a personificação da Igreja Católica em uma rede social. Isso inclui 

várias peculiaridades, começando pelo fato de o dono do perfil não ser uma instituição e sim 

uma figura humana, já propõe uma sensação de horizontalidade e proximidade maior. Vale 

ressaltar que esta última é alterada no ambiente digital, logo o Papa estar conectado na mesma 

rede social que os seus fiéis e/ou admiradores passa a estar “próximo” deles. Além disso, a 

frequência das publicações e a velocidade com que as informações circulam na Internet, 

colocam os seguidores de Francisco mais a par dos seus “passos” e das celebrações presididas 

por ele. 

 Observei que por mais que a página se proponha a tratar de assuntos políticos e/ou 

sociais, pelo menos, durante esses meses, os posts com essa temática de forma central foram 

relativamente poucos, ou surgiam mesclados com rituais e temas de caráter católico. Em março, 

                                                           
220 Los no bautizados deben ir también al cielo!!! Usted q piensa Santo Padre????!!!!! 
221 Maiores esclarecimentos sobre essa temática estão disponíveis em: <https://www.respostas.com.br/so-vai-para-

o-ceu-quem-e-batizado/>. Acesso em: 14 dez. 2018. 
222 Un árbol lo sembramos lo cuidamos después nos da su sombra y fruto. !Lo mismo necesitamos los humanos! 

No la caridad! 

 

https://www.respostas.com.br/so-vai-para-o-ceu-quem-e-batizado/
https://www.respostas.com.br/so-vai-para-o-ceu-quem-e-batizado/
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de 15 publicações, apenas 3 tiveram essa abordagem de maneira explícita. Em abril, de 9 

postagens, somente 3 apresentaram questões sociais como foco. Por outro lado, no mês de 

preparação para a Páscoa, dentre esses 3 posts, 2 não mesclavam ensinamentos religiosos, de 

modo declarado, com temas políticos e sociais, como foi o caso da visita à Casa de Leda e a 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Nesses casos, o caráter cristão fica implícito, no 

sentido de “amar o próximo” e de “acolher os que mais precisam”. Embora a postagem sobre a 

visita de Francisco à instituição que acolhe mulheres detentas com filhos pequenos tenha sido 

uma prática vinculada à sexta-feira da misericórdia, ainda assim não houve um apelo 

notoriamente religioso. Em contrapartida, no mês subsequente, as 3 publicações sobre assuntos 

políticos e/ou sociais foram unidas a princípios religiosos, de forma clara.  

 Apesar de existir uma diferença na quantidade de posts entre março e abril, verifiquei 

que os que apresentaram maiores ressonâncias em termos de curtidas, em geral, são os de cunho 

religioso. Considerando os 3 mais curtidos de cada mês, apenas em abril a terceira posição é 

ocupada por uma publicação que reúne questões políticas, sociais e religiosas; já em março, os 

3 primeiros colocados abarcam temas católicos. Isso demonstra uma tendência vinda dos fiéis, 

que demonstram maior interesse por temas ligados à religião. Ainda sobre isso, é válido pontuar 

que nem todos os comentários positivos deixam claro se são de pessoas católicas ou não, no 

entanto a prevalência de declarações de enaltecimentos de Francisco, orações ao líder e a Deus, 

e crenças em estar falando diretamente com o Papa, revelam que muitos são fiéis. Acredito que 

para alcançar significativamente um público não-católico, a fim de ganhar empatia mundial, 

independentemente da religião, e conquistar mais fiéis para o Catolicismo, é preciso investir um 

pouco mais nas temáticas que focam nos aspectos políticos e sociais, e ratificar a importância 

dessas questões para a comunidade religiosa, a fim de que curtam mais essas postagens, 

melhorando assim a visibilidade delas na rede para quem não pertence à religião ou está 

afastado. 

 A relação curtidas e comentários nem sempre existe. Por exemplo, o post mais curtido 

de março é o mais comentado do mês, porém o mais curtido de abril é o terceiro mais 

comentado. Os menos curtidos de ambos os meses não ocupam a última posição do “ranking 

dos comentários”. Nenhuma das publicações de cunho político, social e/ou religioso estão entre 

as 3 mais comentadas do mês, tanto em março quanto em abril. Essas comparações podem ser 

observadas no quadro 1, já apresentado. Em contrapartida, constato que há uma repercussão 

significativa quanto aos comentários das postagens da página @franciscus, pois não é toda 

figura pública que recebe muitos comentários em seus posts. 
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 Ademais, é pertinente destacar que encontrei comentários que se repetiam muito em uma 

mesma publicação, isso sem considerar “amém” que é o mais iterado em todas. Detectei também 

pessoas comentando da mesma forma em posts diferentes, seja dizendo que ama Jesus, 

explicitando as datas civis comemorativas, divulgando campanha ou ofendendo o Papa com 

“666”. Quanto às duas seguidoras que faziam suas declarações dizendo que amavam Jesus e 

informando sobre as festividades do dia que não tinham ligação com o Catolicismo, vejo uma 

necessidade de comentar independentemente do conteúdo da postagem, talvez uma maneira de 

se fazerem presentes, para aumentar a probabilidade de serem vistas por Francisco. Já a página 

que não segue o Papa e que comentou em vários posts divulgando sua campanha para fins 

sociais, atesta não só que quem a administra viu um potencial de visibilidade em @franciscus, 

como também que nem todos que comentam são seguidores de Francisco. Inclusive, o indivíduo 

que comentou em duas publicações “666” não segue o Papa no Instagram.  

Contudo, verifiquei alguns comentários negativos oriundos de seguidores, o que me faz 

ponderar na análise da popularidade, da reputação e da autoridade do Papa baseadas no número 

de seguidores. Sua visibilidade é grande e essas demais características também são, mas não 

devem ser afirmadas partindo apenas da quantidade de pessoas que seguem o líder religioso. 

Afirmo o alcance dessas estratégias, definidas por Recuero (2009) a partir da predominância de 

comentários positivos que observei. Mesmo considerando que algumas ofensas e críticas ao 

Papa podem ser apagadas pela administração da página, ainda assim em relação aos que 

expressam empatia por Francisco predominam, até mesmo os compostos somente por emojis. 

 Falando nessa simulação de deixas simbólicas, os emojis apareceram diversas vezes em 

todas as publicações estudadas, por isso e por não ser a proposta deste trabalho, não os analisei 

separadamente em cada post. Porém, eles não podem ser desconsiderados, visto que ocupam 

um lugar significativo nas interações cotidianas mediadas pelas redes sociais e por aplicativos 

de mensagens instantâneas. Os emojis que mais se repetiram foram 🙏🏻 😇😍 😘🙌 👏 ❤️ 

(e derivações de coração, por exemplo 💖💘). Outros, foram utilizados várias vezes, mas um 

pouco menos que os anteriores: ✝️ 🌿 🤗 🕊️ 🌹. A cruz e o ramo encontrei com maior 

frequência nas publicações da Sexta-feira da Paixão e do Domingo de Ramos. Constatei que, 

de maneira geral, as pessoas usaram os emojis para demonstrarem suas reações positivas diante 

das postagens, por vezes para complementar o que escreviam, outras como uma forma de 

investimento mínimo na interação. Além do “amém” e dos emojis, me deparei com “sim”, 

“assim seja” e suas variações, que são outros exemplos de pouco investimento na interação. 

Assim como o botão “curtir”, esses ícones e essas curtas expressões revelam outras 
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possibilidades de reagir ao conteúdo sem muita elaboração. Conforme diz Recuero (2014, 

p.119), “toma-se parte, torna-se visível a participação, portanto, com um investimento mínimo”. 

 É pertinente destacar também que os comentários que abordavam questões políticas e 

sociais, revelam que existem pessoas que enxergam Francisco como um “líder político global” 

ou como alguém que tem o dever de solucionar esses problemas. Alguns solicitavam a ajuda do 

Papa, mas outros o criticavam, quase que o responsabilizando pelas mazelas sofridas por 

determinados países. Chefiar um país e concomitantemente uma religião, por vezes, faz com 

que certas pessoas encarem sua liderança mundial em ambas as posições, porém é apenas na 

religiosa, já a sua autoridade política é restrita ao Vaticano. 

 Por outro lado, há quem acredite estar falando diretamente com Francisco, seja 

desejando felicitações; saudando-o com “bom dia”, “boa tarde”; fazendo pedidos; chamando-o 

por apelidos (esses acreditam ter intimidade com o Papa, talvez por ele estar “presente” em um 

ambiente a priori informal, que é uma rede social); ou outros que demonstrem essa tentativa de 

diálogo. No entanto, nem todos acreditam nisso, pois vários seguidores comentam as 

publicações de forma indireta, desejando-o bênçãos e proteções divinas, enaltecendo-o, dentre 

outros. A sensação de estar em fandom também é algo que aparece nos comentários, ou seja, 

esses indivíduos consideram o Instagram de Francisco como uma comunidade de destino, com 

base na característica em comum que é seguir o Papa. Porém, como já dito, nem todos que o 

seguem, o admiram; e a intenção da página @franciscus – diferente das não-oficiais que 

veiculam conteúdos sobre o líder religioso – não é ser uma comunidade online, mas sim um 

canal de comunicação digital sobre ensinamentos religiosos e, algumas vezes, mensagens de 

teor político e social. 

Outra questão que vale ressaltar é sobre as publicações de vídeos, que não foram as mais 

curtidas. Em março, esse tipo de post ocupou as posições 7, 11 e 13 no ranking de curtidas; em 

abril, o sétimo e o nono lugares. No que tange os comentários, embora não estejam no topo, as 

colocações foram um pouco melhores: em março, 3ª, 4ª e 5ª; em abril, 1ª e 7ª. Ainda assim, 

posso afirmar que o formato que ressoa mais é o de fotografia e não de vídeo. Penso que isso 

pode estar ligado ao rápido acesso à mensagem, característica dos sujeitos hipermodernos, que 

estão hiperacelerados e hiperconectados, logo um conteúdo que exija um emprego pouco maior 

do tempo, pode não ser bem quisto. Quando penso nas postagens com produção audiovisual, 

que receberam um alto número de visualizações, bem maior que o de curtidas e de comentários, 

me faz acreditar que muitas pessoas ou optam por assistir ao vídeo e não ler a legenda (mesmo 
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que na maioria das vezes sejam traduções do que foi dito no filme), ou não os assistem por 

completo, ou simplesmente não gostam do conteúdo. 

 As hashtags também foi um recurso que poderia ter sido melhor trabalhado para alcançar 

mais seguidores. Sabemos que não seria viável expor nas legendas e nas hashtags todos os 

idiomas que existem no mundo, porém utilizar a mesma variedade em ambos os momentos, 

tornaria as mensagens mais completas sem distinção de línguas. Por exemplo, se a legenda é 

apresentada em 7 idiomas, todas as hashtags deveriam ser traduzidas em 7 línguas. Acredito 

ainda, que seria interessante manter o sortimento de 7 idiomas (inglês, português, espanhol, 

francês, italiano, alemão e polonês) em todos os posts, a fim de seguir um padrão e conseguir 

abranger um grande número de nacionalidades. 

 Por fim, esclareço que esses foram os meus apontamentos diante das análises das 

postagens e dos comentários, porém não os coloco como verdades absolutas, aceitando outras 

interpretações. O olhar netnográfico não pretende esgotar os achados de pesquisa, mas sim 

contribuir para o estudo de determinado tema. Abro caminhos para outras possibilidades de 

abordagem e de considerações. Quanto mais trabalhos em profundidade sobre o assunto que 

propus nesta dissertação houver, mais enriquecedora será a academia no que tange à área de 

comunicação e religião. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em vista de todo o referencial teórico e das análises netnográfica e de conteúdo expostas 

anteriormente, posso afirmar que a hipótese foi parcialmente comprovada. De fato, as redes 

sociais têm tornado o líder máximo da Igreja Católica mais acessível, mesmo não interagindo 

com os fiéis. O fato de estar em um ambiente que propõe uma comunicação horizontal, que 

veicula constantemente os seus “passos”, cria a sensação de proximidade. Porém, é válido 

ressaltar que apesar de haver uma busca aproximativa entre o Papa e os seus seguidores, ela 

não é construída a partir da explicitação da vida pessoal de Francisco. Em todos os posts, até 

naqueles em que os apelos políticos e sociais são o foco, ele aparece com suas vestes papais e 

com a postura de líder religioso. A partir disso, posso dizer que se para alguns fiéis se estabelece 

um laço social forte com Francisco, é unilateral, pois o líder religioso não constrói laços 

específicos com os seus seguidores. Talvez, as publicações instiguem a impressão de laços 

fortes, porém ela não ocorre. Não chego a dizer que são ausentes, pois há alguma ligação, por 

mais que não seja direta, entre o Papa e as pessoas que o seguem, no sentido de que ele busca 

“acolher” todos que acessam os conteúdos da página. 

 Dessa maneira, posso afirmar que a interação mediada cotidiana entre Francisco e seus 

seguidores, através do Instagram, contribuem para uma transformação na maneira em que os 

mesmos se conectam com a figura pública do Papa, a partir da sensação de proximidade e não 

porque, efetivamente, ocorrem trocas comunicativas entre as partes. Isso é reflexo das mídias 

digitais atravessando e (re)inventando o cotidiano dos católicos. O Instagram, inicialmente 

voltado para fins de entretenimento, foi apropriado pela Igreja Católica, através do perfil do 

Papa Francisco, para a propagação da fé, a aproximação dos fiéis e, até mesmo, daqueles que 

não seguem a religião. Trata-se de um local em que os indivíduos podem tanto estar a par da 

vida sacerdotal de Francisco, quanto expressar o que sentem por ele, mesmo que não seja o 

próprio que veja os comentários. Esse novo tipo de relacionamento só é possível porque há uma 

personificação da página, ela não é institucional, pertence ao Papa, que apesar da posição que 

ocupa dentro da Igreja, é um ser humano. É importante destacar que além da apropriação dessa 

rede social pela Igreja, constatei que os comentários que fogem da temática da publicação (que 

são muitos) são maneiras de reapropriação pelos indivíduos, seguidores do Papa ou não, que se 

manifestam nesse local.   

Noto, portanto, que a interação mediada cotidiana, no Instagram, está transformando a 

natureza da comunicação do Papa com os seguidores, através da ideia de que Francisco é uma 

pessoa próxima e, consequentemente, de que a Igreja está disposta a se adequar aos tempos 
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hipermodernos. De fato, há essa busca de adaptação à hipermodernidade, porém ela ocorre no 

âmbito do consumo de informação, no modo e nos meios em que a instituição religiosa utiliza 

para veicular suas mensagens, poucas são as alterações estruturais. Tudo o que é postado no 

Instagram de Francisco são ensinamentos do Catolicismo, mas essas palavras são absorvidas 

com mais leveza e facilidade por serem proferidas pelo líder religioso, isto é, um homem 

falando para os demais, em um ambiente em que as hierarquias sociais, em tese, seriam mais 

fluidas, promovendo uma impressão de horizontalidade e aproximação. Embora a visibilidade, 

a popularidade, a autoridade e a reputação sejam capazes de destacar um “nó” na rede, ainda 

assim é um local em que qualquer pessoa, que tenha acesso a um dispositivo móvel, pode estar, 

expor suas ideias e compartilhar a sua vida. Essas possibilidades conferidas pelas redes sociais 

não existem em um templo religioso, por exemplo, em que os fiéis assistem à cerimônia e 

somente escutam o que o sacerdote tem a dizer, por isso acredito na ausência de hierarquia no 

ambiente digital.  

Entretanto, não posso desconsiderar que a Igreja Católica, desde os seus primórdios, 

possui um projeto de poder, no que tange a sua constante busca pelo aumento da comunidade 

de fiéis. Isso pode ser observado nas palavras de Kater Filho (1999) sobre o marketing dessa 

instituição, tanto nos seus componentes tradicionais (por exemplo, a cruz como um logotipo, o 

sino como um dos primeiros veículos de comunicação de massa). Além disso, precisamos 

lembrar das estratégias desenvolvidas pela Igreja, principalmente, após a crise cultural e 

religiosa, pela qual o mundo ocidental passou; no que diz respeito à sua atuação no ambiente 

digital. Ademais, é pertinente ressaltar que esses esforços persuasivos da Igreja Católica podem 

estar sendo otimizados com a postura de Francisco quanto às questões políticas e sociais. O 

atual líder mundial do Catolicismo tem se envolvido com esses assuntos de modo mais intenso, 

em relação ao seu antecessor, com artifícios inovadores e que parecem buscar aproximação com 

o povo, inclusive com aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, como por exemplo, a 

realização da missa de Lava Pés em uma casa de detenção. Embora a empatia por ele não seja 

unânime na Cúria Romana, o seu comprometimento com essas temáticas são aproveitadas para 

a construção de uma imagem positiva da Igreja Católica e, por conseguinte, favorece uma maior 

afinidade com os não-católicos. 

 Verifiquei também que as publicações que mais apresentaram ressonância, quanto ao 

número de curtidas e de comentários, foram as de cunho predominantemente religioso, ou seja, 

mais direcionadas a rituais, datas e mensagens ligadas ao Catolicismo. Ratifico assim as 

palavras de Nataša Govekar – diretora teológico-pastoral do Dicastério Vaticano para a 
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Comunicação – quando afirma que as postagens mais apreciadas no Instagram de Francisco são 

aquelas em que “o Papa é o Papa”, isto é, aquelas em que ele abençoa, reza, encontra as pessoas 

e com a sua proximidade, entra em relação com um número enorme de seguidores (VATICAN 

NEWS, 2018a). Esses fatos podem representar uma maioria cristã de seguidores. Mesmo que o 

teor dos comentários influa na análise e não somente a quantidade, como foi visto, os positivos 

ganharam destaque e nem sempre os negativos estavam ligados ao conteúdo do post. Posso 

dizer ainda que diante da repercussão das postagens religiosas, a equipe de comunicação de 

Francisco poderia estudar novas maneiras de ampliar a reverberação dos conteúdos centrados 

nas questões políticas e sociais, a fim de alcançar mais pessoas que não seguem o Catolicismo 

e que estejam afastadas. Afirmo que há esse desejo de alcance, partindo do princípio que 

nenhuma instituição pretende perder seguidores e considerando que a Igreja Católica demonstra 

essa vontade desde a Constituição Apostólica à Cúria Romana Regimini Ecclesiae Universae, 

em 15 de agosto de 1967, elaborada pelo Papa Paulo VI, a qual estava direcionada para os não-

cristãos e os não-crentes. 

 As principais características dos sujeitos hipermodernos, que são hiperconexão e 

hiperaceleração, são refletidas no formato das postagens no Instagram do Papa que mais 

receberam curtidas: as fotografias. Para os indivíduos que estão constantemente conectados à 

rede e acessam conteúdos mais sintéticos possíveis para otimizar o tempo, a fotografia, 

realmente, transmite a mensagem de imediato, diferente de uma produção audiovisual. Apesar 

de serem poucas as publicações de vídeos na timeline, nos meses de março e abril de 2018, 

consegui constatar que esse não é o tipo de post que mais atrai os seguidores de Francisco. Isso 

porque, além de não ocuparem posições de destaque quanto ao número de curtidas, as 

visualizações dos vídeos foram muito maiores do que as curtidas e os comentários. Acredito 

que muitos assistem, mas nem todos gostam a ponto de curtir e de comentar, ou por ser um 

conteúdo mais longo do que uma foto, muitas pessoas não terminam de assistir, logo não se 

manifestam. 

Conforme esclareci em outros momentos, a página do Papa não responde a nenhum 

comentário, logo a interação mediada cotidiana não ocorre a partir de diálogos, mas sim de 

interações mútua e reativa, perante a observação da ressonância das publicações. Como pontuei, 

a maior parte das postagens abordam assuntos religiosos e isso pode ser resultado da interação 

mútua, que verifica o teor dos comentários positivos, o número de curtidas, e diante disso, mais 

conteúdos dessa natureza são veiculados, já prevendo a repercussão, o que caracteriza a 

interação reativa. Outro exemplo nesse sentido é quando há pedido de ajuda sobre questões 
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políticas e sociais nos comentários, e poucos dias depois essa temática é abordada em um post, 

conforme mencionado em 3.2.4.11. 

É válido ressaltar ainda que há pessoas que consideram Francisco como exemplo e, 

mais, como ídolo. Além dos comentários que afirmam isso explicitamente, os que dizem que o 

“Papa é pop” também demonstram esse caráter de celebridade que enxergam no líder religioso. 

Não digo que essa visão despreza a posição de representante máximo do Catolicismo, pois a 

admiração como Papa e tê-lo como ídolo podem coexistir. Penso da mesma forma, quanto ao 

título de influenciador digital. Atesto que Francisco possui a capacidade de influir no 

comportamento e no pensamento da comunidade católica, tanto no ambiente offline quanto no 

online. Isso é ratificado quando vários indivíduos manifestam concordância com os 

ensinamentos transmitidos nas publicações, enaltecem as palavras do líder e exibem nos 

comentários que estão seguindo a orientação do Papa. Não foi possível identificar, dentre as 

declarações positivas, quem era católico e quem não era, por mais que grande parte demonstre 

ser de fiéis. Portanto, não posso deixar de levar em conta que essa influência no ambiente digital 

pode estar acontecendo, pelo menos, similarmente com pessoas que não seguem a religião, 

principalmente pelo fato da página tratar não só de temas religiosos, mas também de questões 

políticas e sociais. 

Por fim, detecto que esta dissertação de mestrado proporcionou um novo olhar para mim 

como pesquisadora e como seguidora do Catolicismo. Analisar a comunicação dentro da minha 

religião me permitiu aprender mais sobre a Igreja Católica e a ter um olhar mais analítico diante 

dos seus posicionamentos ao longo da história. Ademais, este estudo abre caminhos para outros 

trabalhos que busquem envolver o tema “comunicação e religião”, tanto em relação ao Papa ou 

à Igreja como instituição, quanto a respeito de outras crenças; ou que abordem organizações 

empresariais no âmbito da comunicação digital. Constatei muitas potencialidades 

comunicacionais no Instagram, em especial, as questões da ordem do imaginário, vide o foco 

na veiculação de fotografias e/ou de vídeos, formatos de reprodução do real; logo, aposto nessa 

rede social para a divulgação de marcas, produtos e/ou serviços, no ambiente digital. Em suma, 

a ênfase aplicada ao cotidiano, nesta dissertação, engendra um estudo que se diferencia do 

campo restrito apenas à comunicação, além de ratificar que a temática Comunicação e Religião 

possui relevância acadêmica.  

 

 

 

 

 



199 
 

REFERÊNCIAS 

 

ACIDIGITAL. Papa rechaça o medo ao estrangeiro e chama a uma globalização da 

solidariedade. Acidigital, Vaticano, 12 mar. 2018a. Disponível em: 

<https://www.acidigital.com/noticias/papa-rechaca-o-medo-ao-estrangeiro-e-chama-a-uma-

globalizacao-da-solidariedade-11328>. Acesso em: 11 dez. 2018. 

 

ACIDIGITAL. Sacerdote que se salvou da morte e fez o Papa Francisco chorar será criado 

Cardeal. Acidigital, Vaticano, 10 out. 2016. Disponível em: < 

https://www.acidigital.com/noticias/sacerdote-que-se-salvou-da-morte-e-fez-o-papa-

francisco-chorar-sera-criado-cardeal-98360>. Acesso em: 17 dez. 2018. 

 

ACIDIGITAL. Saiba como participar das audiências e cerimônias com o Papa Francisco. 

Acidigital, Roma, 28 ago. 2013. Disponível em: <https://www.acidigital.com/noticias/saiba-

como-participar-das-audiencias-e-cerimonias-com-o-papa-francisco-92003>. Acesso em: 10 

ago. 2017. 

 

ACIDIGITAL. Vitória no caso Lambert: Médicos não aplicarão a Eutanásia ao jovem francês. 

Acidigital, Roma, 24 jul. 2015. Disponível em: <https://www.acidigital.com/noticias/vitoria-

no-caso-lambert-medicos-nao-aplicarao-a-eutanasia-ao-jovem-frances-67918>. Acesso em: 18 

dez. 2018. 

 

ACIDIGITAL. 70 médicos denunciam que querem aplicar uma eutanásia “camuflada” a 

Vincent Lambert. Acidigital, Paris, 20 abr. 2018b. Disponível em: 

<https://www.acidigital.com/noticias/70-medicos-denunciam-que-querem-aplicar-uma-

eutanasia-camuflada-a-vincent-lambert-91492>. Acesso em: 18 dez. 2018. 

 

AGÊNCIA ECCLESIA. Media: Desafio da Igreja Católica é «captar atenção». Agência 

Ecclesia, Lisboa, 23 set. 2016. Disponível em: 

<http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/media-desafio-da-igreja-catolica-e-captar-

atencao/>. Acesso em: 31 jul 2018. 

  

AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. PNAD Contínua TIC 2016: 94,2% das pessoas que utilizaram a 

Internet o fizeram para trocar mensagens. Agência IBGE Notícias, 21 fev. 2018. Disponível 

em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-

noticias/releases/20073-pnad-continua-tic-2016-94-2-das-pessoas-que-utilizaram-a-internet-o-

fizeram-para-trocar-mensagens.html>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

 

ALETEIA. O que são as Sextas-Feiras da Misericórdia? Descubra praticando-as. Aleteia, S.l., 

8 jan. 2018. Disponível em: <https://pt.aleteia.org/2018/01/08/o-que-sao-as-sextas-feiras-da-

misericordia-descubra-praticando-as-em-2018/>. Acesso em: 28 nov. 2018. 

 

ANDRADE, Juliana. Igreja e Comunicação: a experiência católica, passagens pelo tradicional, 

o popular e o moderno. VII Encontro Nacional de História da Mídia. Fortaleza, 19-21 ago. 

2009. Disponível em: < http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-

nacionais/7o-encontro-2009-1/Igreja%20e%20Comunicacao.pdf>. Acesso em: 2 out. 2018. 

https://www.acidigital.com/noticias/papa-rechaca-o-medo-ao-estrangeiro-e-chama-a-uma-globalizacao-da-solidariedade-11328
https://www.acidigital.com/noticias/papa-rechaca-o-medo-ao-estrangeiro-e-chama-a-uma-globalizacao-da-solidariedade-11328
https://www.acidigital.com/noticias/sacerdote-que-se-salvou-da-morte-e-fez-o-papa-francisco-chorar-sera-criado-cardeal-98360
https://www.acidigital.com/noticias/sacerdote-que-se-salvou-da-morte-e-fez-o-papa-francisco-chorar-sera-criado-cardeal-98360
https://www.acidigital.com/noticias/saiba-como-participar-das-audiencias-e-cerimonias-com-o-papa-francisco-92003
https://www.acidigital.com/noticias/saiba-como-participar-das-audiencias-e-cerimonias-com-o-papa-francisco-92003
https://www.acidigital.com/noticias/vitoria-no-caso-lambert-medicos-nao-aplicarao-a-eutanasia-ao-jovem-frances-67918
https://www.acidigital.com/noticias/vitoria-no-caso-lambert-medicos-nao-aplicarao-a-eutanasia-ao-jovem-frances-67918
https://www.acidigital.com/noticias/70-medicos-denunciam-que-querem-aplicar-uma-eutanasia-camuflada-a-vincent-lambert-91492
https://www.acidigital.com/noticias/70-medicos-denunciam-que-querem-aplicar-uma-eutanasia-camuflada-a-vincent-lambert-91492
http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/media-desafio-da-igreja-catolica-e-captar-atencao/
http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/media-desafio-da-igreja-catolica-e-captar-atencao/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/20073-pnad-continua-tic-2016-94-2-das-pessoas-que-utilizaram-a-internet-o-fizeram-para-trocar-mensagens.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/20073-pnad-continua-tic-2016-94-2-das-pessoas-que-utilizaram-a-internet-o-fizeram-para-trocar-mensagens.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/20073-pnad-continua-tic-2016-94-2-das-pessoas-que-utilizaram-a-internet-o-fizeram-para-trocar-mensagens.html
https://pt.aleteia.org/2018/01/08/o-que-sao-as-sextas-feiras-da-misericordia-descubra-praticando-as-em-2018/
https://pt.aleteia.org/2018/01/08/o-que-sao-as-sextas-feiras-da-misericordia-descubra-praticando-as-em-2018/
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/7o-encontro-2009-1/Igreja%20e%20Comunicacao.pdf
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-nacionais/7o-encontro-2009-1/Igreja%20e%20Comunicacao.pdf


200 
 

 

A12. Biografia do Papa Francisco. A12, São Paulo, 15 dez. 2014. Disponível em: 

<http://www.a12.com/redacaoa12/santo-padre/biografia-do-papa-francisco>. Acesso em: 13 

abr. 2018. 

 

BARROS, Lucas. Canção na web: A instituição religiosa regulando-se na circulação em 

dispositivos midiáticos. In: GOMES, Pedro Gilberto; FAUSTO NETO, Antonio; 

SBARDELOTTO, Moisés; et al. Mídias e Religiões: A comunicação e a fé em sociedades em 

midiatização. 2. ed., São Leopoldo: Editora Unisinos, 2013. 

 

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.  

 

______. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

 

______. Comunidade: A busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2003. 

 

______. Amor líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2004. 

 

______. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. 

 

BARTHES, Roland. A câmara clara: Nota sobre a fotografia. 9. ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1984. 

 

BBC NEWS. O legado dos cinco primeiros anos de Francisco, o papa 'que desceu do trono'. 

BBC NEWS, Milão, 12 mar. 2018. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43339864>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

 

BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre literatura e história da 

cultura. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

 

CAMPOS, Leonildo. As origens norte-americanas do pentecostalismo brasileiro: Observações 

sobre uma relação ainda pouco avaliada. Revista USP, São Paulo, n. 67, p.100-115, 1 nov. 

2005. Disponível em: <file:///C:/Users/letic/Downloads/13458-Texto%20do%20artigo-16432-

1-10-20120517%20(1).pdf>. Acesso em: 1 nov. 2018. 

 

CANÇÃO NOVA. Jornalista do Vaticano avalia legado de JPII para comunicação. Canção 

Nova, São Paulo, 23 abr. 2014. Disponível em: 

http://www.a12.com/redacaoa12/santo-padre/biografia-do-papa-francisco
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43339864
file:///C:/Users/letic/Downloads/13458-Texto%20do%20artigo-16432-1-10-20120517%20(1).pdf
file:///C:/Users/letic/Downloads/13458-Texto%20do%20artigo-16432-1-10-20120517%20(1).pdf


201 
 

<https://noticias.cancaonova.com/especiais/canonizacao-joao-paulo-ii-e-joaoxxiii/jornalista-

do-vaticano-avalia-legado-de-jpii-para-comunicacao/>. Acesso em: 6 jul. 2017. 

 

CANÇÃO NOVA. Papa celebra em San Giovanni Rotondo. Canção Nova, São Paulo, 17 mar. 

2018. Disponível em: <https://noticias.cancaonova.com/mundo/papa-celebra-em-san-

giovanni-rotondo/>. Acesso em: 7 dez. 2018. 

 

CANÇÃO NOVA. Papa João Paulo I, um pontificado breve, intenso e marcante. Canção Nova, 

São Paulo, 26 ago. 2008. Disponível em: https://noticias.cancaonova.com/mundo/papa-joao-

paulo-i-um-pontificado-breve-intenso-e-marcante/. Acesso em: 01 ago. 2018. 

 

CARPENTIER, Nico. Beyond the Ladder of Participation: An Analytical Toolkit for the 

Critical Analysis of Participatory Media Processes. Javnost: The Public, Eslovênia, v. 23, n. 1, 

p.70-88, 2016. Disponível em: < 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13183222.2016.1149760>. Acesso em: 10 out. 

2018. 

 

CARRANZA, Brenda. Catolicismo Midiático. São Paulo: Idéias & Letras, 2011. 

 

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. v. 2. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

 

______. A sociedade em rede. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

 

CATHOLICUS. Prisioneiro durante 27 anos, Pe. Simoni será um dos 17 novos cardeais. 

Catholicus, Vaticano, 10 out. 2016. Disponível em: < https://catholicus.org.br/prisioneiro-

durante-27-anos-pe-simoni-sera-um-dos-17-novos-cardeais/>. Acesso em: 17 dez. 2018. 

 

DA SILVA, Jean. Monsenhor Dario Viganò. Revista Diocese Informa. Joinville, jul. 2017. 

Seção Entrevista. Disponível em: < 

https://issuu.com/revistadioceseinforma/docs/di_julho_2017_edi____o_reduzida>. Acesso 

em: 15 maio 2018. 

 

DA SILVA, José. O Encontro de Assis: marco simbólico do diálogo inter-religioso. Theologica, 

Portugal, v. 41, p.273-297, 2006. Disponível em: 

<https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/13124/1/silva.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2018. 

 

DE CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano. 22ed. Trad. Ephraim Ferreira Alves. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2014. 

 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS. Líderes religiosos queriam encontro com Bento XVI. Diário de 

Notícias, Portugal, 26 abr. 2010. Disponível em: <https://www.dn.pt/dossiers/sociedade/bento-

xvi-em-portugal/noticias/interior/lideres-religiosos-queriam-encontro-com-bento-xvi-

1553208.html>. Acesso em: 02 ago. 2018. 

  

https://noticias.cancaonova.com/especiais/canonizacao-joao-paulo-ii-e-joaoxxiii/jornalista-do-vaticano-avalia-legado-de-jpii-para-comunicacao/
https://noticias.cancaonova.com/especiais/canonizacao-joao-paulo-ii-e-joaoxxiii/jornalista-do-vaticano-avalia-legado-de-jpii-para-comunicacao/
https://noticias.cancaonova.com/mundo/papa-celebra-em-san-giovanni-rotondo/
https://noticias.cancaonova.com/mundo/papa-celebra-em-san-giovanni-rotondo/
https://noticias.cancaonova.com/mundo/papa-joao-paulo-i-um-pontificado-breve-intenso-e-marcante/
https://noticias.cancaonova.com/mundo/papa-joao-paulo-i-um-pontificado-breve-intenso-e-marcante/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13183222.2016.1149760
https://catholicus.org.br/prisioneiro-durante-27-anos-pe-simoni-sera-um-dos-17-novos-cardeais/
https://catholicus.org.br/prisioneiro-durante-27-anos-pe-simoni-sera-um-dos-17-novos-cardeais/
https://issuu.com/revistadioceseinforma/docs/di_julho_2017_edi____o_reduzida
https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/13124/1/silva.pdf
https://www.dn.pt/dossiers/sociedade/bento-xvi-em-portugal/noticias/interior/lideres-religiosos-queriam-encontro-com-bento-xvi-1553208.html
https://www.dn.pt/dossiers/sociedade/bento-xvi-em-portugal/noticias/interior/lideres-religiosos-queriam-encontro-com-bento-xvi-1553208.html
https://www.dn.pt/dossiers/sociedade/bento-xvi-em-portugal/noticias/interior/lideres-religiosos-queriam-encontro-com-bento-xvi-1553208.html


202 
 

DICIONÁRIO AURÉLIO. Significado de ídolo. Disponível em: 

<https://dicionariodoaurelio.com/idolo>. Acesso em 20 mar. 2018. 

 

______. Significado de celebridade. Disponível em: 

<https://dicionariodoaurelio.com/celebridade>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

 

______. Significado de fama. Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/fama. Acesso 

em: 20 mar. 2018. 

 

DOM TOTAL. Sexta-feira da misericórdia. Dom Total, Belo Horizonte, 17 jan. 2016. 

Disponível em: <http://domtotal.com/noticia/984548/2016/01/sexta-feira-da-misericordia/>. 

Acesso em: 28 nov. 2018. 

 

DRUBSCKY, Luiza. Entenda o que é hashtag (#) para que elas servem e como utilizá-las. 

Marketing de Conteúdo, Rio de Janeiro, 17 jan. 2018. Disponível em: 

<https://marketingdeconteudo.com/o-que-e-hashtag/>. Acesso em: 19 mar. 2018. 

 

ENTRALA, Gustavo. En Twitter el Papa no habla nunca de sí mismo. Catalunya Cristiana, 

Barcelona, 24 nov. 2013. Entrevista concedida a Samuel Gutiérrez. Disponível em: < 

https://aleteiaportuguese.files.wordpress.com/2013/11/1240_esp.pdf>. Acesso em: 18 maio 

2017. 

 

FAUSTO NETO, Antonio. A midiatização produz mais incompletudes do que as completudes 

pretendidas, e é bom que seja assim. Revista do Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, 

n. 35, ed. 289, p.16-18, 13 abr. 2009. Disponível em: 

<http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao289.pdf>. Acesso em: 7 nov. 

2018. 

 

______. A religião do contato: estratégias discursivas dos novos “templos midiáticos”. 

Contemporânea, Bahia, n. 2, p.139-168, dez. 2004. Disponível em: < 

https://portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/3412>. Acesso em: 5 

jan. 2018. 

 

GALILEU. Papa Bento XVI abre conta no Twitter. Galileu, São Paulo, S.d. Disponível em: 

<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI325590-17770,00-

PAPA+BENTO+XVI+ABRE+CONTA+NO+TWITTER.html>. Acesso em: 6 jul. 2017. 

 

GAZETA DO POVO. Papa Francisco faz encontro histórico com líder da Igreja Ortodoxa 

Russa. Gazeta do Povo, Paraná, 13 fev. 2016. Disponível em: 

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/papa-francisco-faz-encontro-historico-com-lider-

da-igreja-ortodoxa-russa-5jeua8dc8ht2ma9hyhf0dr1oj. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

GOMES, Pedro Gilberto. Da Igreja eletrônica à sociedade em midiatização. São Paulo: 

Paulinas, 2010. 

 

https://dicionariodoaurelio.com/idolo
https://dicionariodoaurelio.com/celebridade
https://dicionariodoaurelio.com/fama
http://domtotal.com/noticia/984548/2016/01/sexta-feira-da-misericordia/
https://marketingdeconteudo.com/author/luiza/
https://marketingdeconteudo.com/o-que-e-hashtag/
http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao289.pdf
https://portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom/article/view/3412
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI325590-17770,00-PAPA+BENTO+XVI+ABRE+CONTA+NO+TWITTER.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI325590-17770,00-PAPA+BENTO+XVI+ABRE+CONTA+NO+TWITTER.html
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/papa-francisco-faz-encontro-historico-com-lider-da-igreja-ortodoxa-russa-5jeua8dc8ht2ma9hyhf0dr1oj
https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/papa-francisco-faz-encontro-historico-com-lider-da-igreja-ortodoxa-russa-5jeua8dc8ht2ma9hyhf0dr1oj


203 
 

______. Processo de midiatização: da sociedade à Igreja. IHU-online, São Leopoldo, 18 out. 

2007. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/10141-processo-de-midiatizacao-

da-sociedade-a-igreja-entrevista-especial-com-pedro-gilberto-gomes. Acesso em: 7 nov. 2018. 

  

GRANOVETTER, Mark. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 

Chicago, n. 6, v. 78, p.1360-1380, maio 1973. Disponível em: < 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/225469>. Acesso em: 14 abr. 2018. 

 

G1. Em vídeo, Papa Francisco defende diálogo e paz entre religiões. G1, Rio de Janeiro, 6 jan. 

2016a. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/01/em-video-papa-

francisco-defende-dialogo-e-paz-entre-religioes.html>. Acesso em: 02 ago. 2018. 

 

G1. Entenda a curta história do Instagram, comprado pelo Facebook. G1, São Paulo, 10 abr. 

2012b. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-

historia-do-instagram-comprado-pelo-facebook.html>. Acesso em: 08 abr. 2018. 

 

G1. Facebook anuncia a compra do Instagram. G1, São Paulo, 09 abr. 2012a. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-anuncia-compra-do-

instagram.html>. Acesso em: 08 abr. 2018. 

 

G1. Papa Francisco e líderes religiosos assinam acordo contra a escravidão. G1, França, 2 dez. 

2014b. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/papa-francisco-e-lideres-

religiosos-assinam-acordo-contra-escravidao.html>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

G1. Papa Francisco publica 1ª foto no Instagram: 'rezem por mim'. G1, São Paulo, 19 mar. 

2016b. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/03/papa-francisco-

publica-1-foto-no-instagram-rezem-por-mim.html>. Acesso em: 13 abr. 2018. 

 

G1. Papa lava pés de 12 pessoas com deficiência na Quinta-Feira Santa. G1, Espanha, 17 abr. 

2014a. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/papa-lava-pes-de-12-

pessoas-com-deficiencia-na-quinta-feira-santa.html>. Acesso em: 26 nov. 2018. 

 

G1. Saiba como o Dia dos Pais é comemorado pelo mundo. G1, São Paulo, 11 ago. 2013. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/dia-dos-pais/2013/noticia/2013/08/saiba-como-o-dia-

dos-pais-e-comemorado-pelo-mundo.html>. Acesso em: 12 dez. 2018. 

 

G1. Morre Alfie Evans, o bebê britânico que foi alvo de batalha judicial. G1, S.l., 28 abr. 2018. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/morre-alfie-evans-o-bebe-britanico-que-

foi-alvo-de-batalha-judicial.ghtml>. Acesso em: 18 dez. 2018. 

 

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 

2005. 

 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/10141-processo-de-midiatizacao-da-sociedade-a-igreja-entrevista-especial-com-pedro-gilberto-gomes
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/10141-processo-de-midiatizacao-da-sociedade-a-igreja-entrevista-especial-com-pedro-gilberto-gomes
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/225469
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/01/em-video-papa-francisco-defende-dialogo-e-paz-entre-religioes.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/01/em-video-papa-francisco-defende-dialogo-e-paz-entre-religioes.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-comprado-pelo-facebook.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-do-instagram-comprado-pelo-facebook.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-anuncia-compra-do-instagram.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/facebook-anuncia-compra-do-instagram.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/papa-francisco-e-lideres-religiosos-assinam-acordo-contra-escravidao.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/papa-francisco-e-lideres-religiosos-assinam-acordo-contra-escravidao.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/03/papa-francisco-publica-1-foto-no-instagram-rezem-por-mim.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/03/papa-francisco-publica-1-foto-no-instagram-rezem-por-mim.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/papa-lava-pes-de-12-pessoas-com-deficiencia-na-quinta-feira-santa.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/papa-lava-pes-de-12-pessoas-com-deficiencia-na-quinta-feira-santa.html
http://g1.globo.com/dia-dos-pais/2013/noticia/2013/08/saiba-como-o-dia-dos-pais-e-comemorado-pelo-mundo.html
http://g1.globo.com/dia-dos-pais/2013/noticia/2013/08/saiba-como-o-dia-dos-pais-e-comemorado-pelo-mundo.html
https://g1.globo.com/mundo/noticia/morre-alfie-evans-o-bebe-britanico-que-foi-alvo-de-batalha-judicial.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/morre-alfie-evans-o-bebe-britanico-que-foi-alvo-de-batalha-judicial.ghtml


204 
 

HERVIEU-LÉGER, Danièle. O peregrino e o convertido: A religião em movimento. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

HJARVARD, Stig. Midiatização: teorizando a mídia como agente de mudança social e cultural. 

Matrizes, n. 2, p.53-91, São Paulo, jan.-jun. 2012. Disponível em: < 

https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/download/38327/41182/>. Acesso em: 16 nov. 

2018. 

 

HORA 1. Pesquisa coloca o Papa como líder mais popular do mundo na atualidade. Hora 1, 

Roma, 25 mar. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/hora1/noticia/2016/03/pesquisa-

coloca-o-papa-como-lider-mais-popular-do-mundo-na-atualidade.html>. Acesso em: 15 ago. 

2018. 

 

IDEAL MARKETING. O que é IGTV? Conheça a nova maneira de divulgar seu negócio no 

Instagram. Ideal Marketing, S.l., 22 jun. 2018. Disponível em: 

<https://www.idealmarketing.com.br/blog/instagram-igtv/#conceito>. Acesso em: 20 jul. 

2018. 

 

JENKINS, Henry. Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture. Nova 

Iorque: New York Univ Press, 2006. 

 

______. Cultura da convergência: A colisão entre os velhos e novos meios de comunicação. 

2. ed. São Paulo: Aleph, 2009. 

 

JM NOTÍCIA. Líderes de todas as religiões do mundo fazem campanha por união. JM Notícia, 

Tocantins, 20 jun. 2017. Disponível em: <http://www.jmnoticia.com.br/2017/06/20/lideres-de-

todas-religioes-mundo-fazem-campanha-por-uniao/>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

JORNAL DA MADEIRA. Papa Francisco visita Santuário de Padre Pio de Pietrelcina. Jornal 

da Madeira, Funchal, 15 mar. 2018. Disponível em: < 

https://www.jornaldamadeira.com/2018/03/15/papa-francisco-visita-santuario-de-padre-pio-

de-pietrelcina/>. Acesso em: 7 dez. 2018. 

 

KARHAWI, Issaaf. Influenciadores digitais: O Eu como mercadoria. Com Mais ECA/USP, 

São Paulo, p.38-58, 2016. Disponível em: <https://issuu.com/commaisusp/docs/livro-

tendencias-006>. Acesso em: 10 mar. 2018.  

 

KATER FILHO, Antonio Miguel. O Marketing aplicado à Igreja Católica. 3. ed. São Paulo: 

Loyola, 1999. 

 

KLAUCK, Samuel. A imprensa como instrumento de defesa da Igreja Católica e de 

reordenamento dos católicos no século XIX. Mneme – Revista de Humanidades, Rio Grande 

do Norte, n. 29, v. 11, jan. – jun. 2011. Disponível em: < 

https://periodicos.ufrn.br/mneme/article/view/1022/973>. Acesso em: 17 out. 2018. 

 

https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/download/38327/41182/%3e.%20Acesso%20em:%2016%20nov.%202018.
https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/download/38327/41182/%3e.%20Acesso%20em:%2016%20nov.%202018.
http://g1.globo.com/hora1/noticia/2016/03/pesquisa-coloca-o-papa-como-lider-mais-popular-do-mundo-na-atualidade.html
http://g1.globo.com/hora1/noticia/2016/03/pesquisa-coloca-o-papa-como-lider-mais-popular-do-mundo-na-atualidade.html
https://www.idealmarketing.com.br/blog/instagram-igtv/#conceito
http://www.jmnoticia.com.br/2017/06/20/lideres-de-todas-religioes-mundo-fazem-campanha-por-uniao/
http://www.jmnoticia.com.br/2017/06/20/lideres-de-todas-religioes-mundo-fazem-campanha-por-uniao/
https://www.jornaldamadeira.com/2018/03/15/papa-francisco-visita-santuario-de-padre-pio-de-pietrelcina/
https://www.jornaldamadeira.com/2018/03/15/papa-francisco-visita-santuario-de-padre-pio-de-pietrelcina/
https://issuu.com/commaisusp/docs/livro-tendencias-006
https://issuu.com/commaisusp/docs/livro-tendencias-006
https://periodicos.ufrn.br/mneme/article/view/1022/973


205 
 

KOZINETS, Robert. Netnografia: realizando pesquisa etnográfica online. Porto Alegre: 

Penso, 2014. 

 

LAGOA, Beatriz. Barrocos mediterrâneos. História da Arte e Comunicação, Rio de Janeiro, 

2016. Disponível em: <http://beatrizlagoa.com.br/beatrizlagoa/barrocos-mediterraneos/>. 

Acesso em: 19 ago. 2018. 

 

LATINOBARÓMETRO. El Papa Francisco y la religión en Chile y América Latina. 

Disponível em: <file:///C:/Users/letic/Downloads/F00006494-RELIGION_CHILE-

AMERICA_LATINA_2017.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

 

LEMOS, André. Anjos interativos e retribalização do mundo. Sobre interatividade e 

interfaces digitais, 1997. Disponível em: 

<https://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/interativo.pdf>. Acesso em: 20 set. 2017. 

 

______. Cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2003. 

 

LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Editora Barcarola, 2004. 

 

L’OSSERVATORE ROMANO. Na terra de Dom Tonino Bello. L’osservatore Romano, 

Vaticano, 19 abr. 2018. Disponível em: <http://www.osservatoreromano.va/pt/news/na-terra-

de-dom-tonino-bello>. Acesso em: 17 dez. 2018. 

 

MACHADO, Arlindo. O quarto iconoclasmo: e outros ensaios hereges. Rio de Janeiro: Contra 

Capa, 2001. 

 

MAISONNAVE, Fabiano. Com boa estrutura, TVs católicas lutam por maior audiência. Folha 

de São Paulo, São Paulo, 28 abr. 2013. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1269912-com-boa-estrutura-tvs-catolicas-

lutam-por-maior-audiencia.shtml>. Acesso em: 22 jan. 2018. 

 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Análise da Conversação. São Paulo: Editora Ática, 2006. 

 

MARQUES DE MELO, José. Comunicação: direito à informação. Campinas: Papirus, 1986. 

 

MARTINO, Luís Mauro. Teoria das mídias digitais: Linguagens, ambientes e redes. 

Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2014. 

 

MARTINS, José de Souza. A imagem incomum: a fotografia dos atos de fé no Brasil. Estudos 

Avançados, São Paulo, v. 16, n. 45, p.223-260, 2002. Disponível em: < 

http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9879/11451>. Acesso em: 21 ago. 2018. 

 

http://beatrizlagoa.com.br/beatrizlagoa/barrocos-mediterraneos/
file:///C:/Users/letic/Downloads/F00006494-RELIGION_CHILE-AMERICA_LATINA_2017.pdf
file:///C:/Users/letic/Downloads/F00006494-RELIGION_CHILE-AMERICA_LATINA_2017.pdf
http://www.osservatoreromano.va/pt/news/na-terra-de-dom-tonino-bello
http://www.osservatoreromano.va/pt/news/na-terra-de-dom-tonino-bello
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1269912-com-boa-estrutura-tvs-catolicas-lutam-por-maior-audiencia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1269912-com-boa-estrutura-tvs-catolicas-lutam-por-maior-audiencia.shtml
http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9879/11451


206 
 

MAYRINK, José Maria. Vaticano quer convergência de meios de comunicação. Estadão, São 

Paulo, 16 ago. 2017. Disponível em: < https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,vaticano-

quer-convergencia-de-meios-de-comunicacao,70001939387>. Acesso em: 30 jul. 2018. 

 

MEMÓRIA GLOBO. Visita de Bento XVI ao Brasil. Memória Globo, Rio de Janeiro, 2012. 

Disponível em: < http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/visita-de-

bento-xvi-ao-brasil/a-historia.htm>. Acesso em: 02 ago. 2018. 

 

MIRANDA, Mario de França. Um catolicismo desafiado: Igreja e pluralismo religioso no 

Brasil. São Paulo: Paulinas, 1996. 

 

MLABS. Evolução do Stories: conheça os principais lançamentos do Instagram Stories desde 

o seu lançamento! mLabs, São Paulo, 13 jun. 2018. Disponível em: 

<https://www.mlabs.com.br/blog/lancamentos-instagram-stories/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

 

MONTEZ, Carlos; BECKER, Valdecir. TV digital interativa: Conceitos, desafios e 

perspectivas para o Brasil. 2. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2005. 

 

MORAES, Abimar. João Paulo II e a “nova cultura” da comunicação social. Atualidade 

Teológica, Rio de Janeiro, n. 39, p.675–685, set–dez 2011. Disponível em: 

<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/20486/20486.PDFXXvmi=>. Acesso em: 06 ago. 2017. 

 

O GLOBO. Papa vai lavar os pés de jovens infratores na Quinta-feira Santa. O Globo, S.l., 21 

mar. 2013. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/mundo/papa-vai-lavar-os-pes-de-

jovens-infratores-na-quinta-feira-santa-7907321>. Acesso em: 26 nov. 2018. 

 

PATRIOTA, Karla. Mídia e Religião: 82 horas de missas, cultos, pregações e exorcismos. 

XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Porto Alegre, 30 ago. – 03 set. 

2004. Disponível em: 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/79942843255069067417767564528855067018.pdf. 

Acesso em: 25 set. 2018. 

 

PRATA, Nair; LOPEZ, Debora Cristina; CAMPELO, Wanir. Panorama do rádio religioso no 

Brasil. XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Foz do Iguaçu, 02-05 

set. 2014. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2014/resumos/R9-

0548-1.pdf>. Acesso em: 06 jan. 2018. 

 

PRIMO, Alex; CASSOL, Márcio. Explorando o conceito de interatividade: Definições e 

Taxonomias. Informática na educação: teoria & prática, Rio Grande do Sul, n. 2, p.65-80, 

out. 1999. Disponível em:  

<http://seer.ufrgs.br/index.php/InfEducTeoriaPratica/article/view/6286/3756>. Acesso em: 12 

nov. 2017. 

 

PRIMO, Alex. Interação mútua e Interação reativa: Uma proposta de estudo. FAMECOS, 

Porto Alegre, n.12, p.81-92, jun. 2000. Disponível em: < 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,vaticano-quer-convergencia-de-meios-de-comunicacao,70001939387
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,vaticano-quer-convergencia-de-meios-de-comunicacao,70001939387
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/visita-de-bento-xvi-ao-brasil/a-historia.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/visita-de-bento-xvi-ao-brasil/a-historia.htm
https://www.mlabs.com.br/blog/lancamentos-instagram-stories/
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/20486/20486.PDFXXvmi=
https://oglobo.globo.com/mundo/papa-vai-lavar-os-pes-de-jovens-infratores-na-quinta-feira-santa-7907321
https://oglobo.globo.com/mundo/papa-vai-lavar-os-pes-de-jovens-infratores-na-quinta-feira-santa-7907321
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/79942843255069067417767564528855067018.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2014/resumos/R9-0548-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2014/resumos/R9-0548-1.pdf
http://seer.ufrgs.br/index.php/InfEducTeoriaPratica/article/view/6286/3756


207 
 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3068/2346>. 

Acesso em 12 nov. 2017. 

 

______. Interação mediada por computador: Comunicação, cibercultura, cognição. 2. ed. 

Porto Alegre: Sulina, 2008. 

 

PUNTEL, Joana. A Igreja e democratização da comunicação. São Paulo: Paulinas, 1994. 

 

______. A Igreja a caminho na comunicação. Telecomunicação, Porto Alegre, n. 2, p.221-242, 

jul. - dez. 2011. Disponível em: < 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/viewFile/9755/6685>. Acesso em: 

11 abr. 2018. 

 

______. Contribuições e desafios das mídias católicas. III Mutirão da Comunicação, 

Salvador, 2003. Disponível em: https://paulinascursos.com/contribuicoes-e-desafios-das-

midias-catolicas/. Acesso em: 27 set. 2018. 

 

PUNTEL, Joana; CORAZZA, Helena. Pastoral da Comunicação: Diálogo entre fé e cultura. 

São Paulo: Paulinas, 2007. 

 

RECUERO, Raquel. Curtir, compartilhar, comentar: trabalho de face, conversação e redes 

sociais no Facebook. Verso e Reverso, Rio Grande do Sul, n. 68, p.114-124, maio–ago., 2014. 

Disponível em: < 

http://www.revistas.unisinos.br/index.php/versoereverso/article/viewFile/7323/4187>. Acesso 

em: 10 nov. 2017. 

 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Meridional, 2009. 

 

ROCHA, Heron. O Poder da Imagem na Comunicação. Interligar, Rio de Janeiro, 8 ago. 2017. 

Disponível em: <https://www.interligar.com.br/o-poder-da-imagem-na-comunicacao/>. 

Acessado em: 19 mar. 2018. 

 

ROJEK, Chris. Celebridade. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. 

 

ROCK CONTENT. Social Media Trends 2018. Disponível em: < 

http://materiais.rockcontent.com/social-media-trends>. Acesso em: 02 abr. 2018. 

 

SANTOS, Geraldo. Grupos Carismáticos: a outra face da Igreja Católica Uberlândia 1977-

1997.  Monografia de conclusão de curso (Bacharel em História) – Universidade Federal de 

Uberlândia, Uberlândia. 72f. 1998. Disponível em: < 

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/20487/1/GruposCarismaticosFace.pdf>. 

Acesso em: 3 out. 2018. 

 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/3068/2346
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/viewFile/9755/6685
https://paulinascursos.com/contribuicoes-e-desafios-das-midias-catolicas/
https://paulinascursos.com/contribuicoes-e-desafios-das-midias-catolicas/
http://www.revistas.unisinos.br/index.php/versoereverso/article/viewFile/7323/4187
https://www.interligar.com.br/o-poder-da-imagem-na-comunicacao/
http://materiais.rockcontent.com/social-media-trends
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/20487/1/GruposCarismaticosFace.pdf


208 
 

SIBILIA, Paula. O show do eu: A intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2008. 

 

SILVA, Cristiane; TESSAROLO, Felipe. Influenciadores Digitais e as Redes Sociais Enquanto 

Plataformas de Mídia. XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, São 

Paulo, 05-09 set. 2016. Disponível em: < 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-2104-1.pdf>. Acesso em: 05 abr. 

2018. 

 

SILVA, Michele. A Igreja Católica e as mídias: Uma análise das estratégias ideológicas. XXIV 

Congresso Brasileiro da Comunicação, Mato Grosso do Sul, set. 2001. Disponível em: < 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/85431543766332046575273794196018822546.pdf

>. Acesso em: 24 set. 2018. 

 

SIMÕES, Paula. Celebridades na sociedade midiatizada: Em busca de uma abordagem 

relacional. Eco Pós, Rio de Janeiro, v. 16, n.1, 24 jun. 2013. Disponível em: < 

https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/view/1170/pdf_25>. Acesso em: 17 mar. 

2018. 

 

SOARES, Alexandre; CÂNDIDO, Danielle. Igrejas eletrônicas, os neopentecostais e a 

pregação da fé nos tempos do espetáculo religioso. Periódico Grupo Tiradentes, Maceió, v. 

2, n. 3, p.145-155, maio 2015. Disponível em: 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/fitshumanas/article/view/2087. Acesso em: 2 out. 2018. 

 

SONTAG, Susan. Sobre la fotografía. México: Alfaguara, 2006. 

 

SOLON, Daniel. Igreja e Comunicação: A imprensa católica, o rádio e o cinema em meados 

dos anos 50. X Simpósio de Produção Científica, Piauí, 01–03 dez. 2010. Disponível em: 

<http://www.uespi.br/prop/siteantigo/XSIMPOSIO/TRABALHOS/PRODUCAO/Ciencias%2

0da%20Educacao/IGREJA%20E%20COMUNICACAO-

A%20IMPRENSA%20CATOLICA,%20O%20RADIO%20E%20O%20CINEMA%20EM%2

0MEADOS%20DOS%20ANOS%2050.pdf>. Acesso em: 24 set. 2018. 

 

SOUSA, Thamiris Magalhães. Igreja Católica no mundo digital: As tensões entre discurso e 

prática da igreja na era da internet e as redes de relacionamento do Círio de Nazaré, em Belém 

do Pará, como fenômeno de midiatização religiosa. 189f. 2013. Dissertação (Mestrado em 

Ciências da Comunicação) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2013. 

 

SOUZA, Luiz Alberto. As várias faces da Igreja Católica. Estudos Avançados, São Paulo, v. 

18, n. 52, set-dez 2004. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000300007>. 

Acesso em: 24 set. 2018. 

 

SPADARO, Antonio. O mistério da Igreja na era das mídias digitais. In: GOMES, Pedro 

Gilberto; FAUSTO NETO, Antonio; SBARDELOTTO, Moisés; et al. Mídias e Religiões: A 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-2104-1.pdf
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/85431543766332046575273794196018822546.pdf
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/85431543766332046575273794196018822546.pdf
https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/view/1170/pdf_25
https://periodicos.set.edu.br/index.php/fitshumanas/article/view/2087
http://www.uespi.br/prop/siteantigo/XSIMPOSIO/TRABALHOS/PRODUCAO/Ciencias%20da%20Educacao/IGREJA%20E%20COMUNICACAO-A%20IMPRENSA%20CATOLICA,%20O%20RADIO%20E%20O%20CINEMA%20EM%20MEADOS%20DOS%20ANOS%2050.pdf
http://www.uespi.br/prop/siteantigo/XSIMPOSIO/TRABALHOS/PRODUCAO/Ciencias%20da%20Educacao/IGREJA%20E%20COMUNICACAO-A%20IMPRENSA%20CATOLICA,%20O%20RADIO%20E%20O%20CINEMA%20EM%20MEADOS%20DOS%20ANOS%2050.pdf
http://www.uespi.br/prop/siteantigo/XSIMPOSIO/TRABALHOS/PRODUCAO/Ciencias%20da%20Educacao/IGREJA%20E%20COMUNICACAO-A%20IMPRENSA%20CATOLICA,%20O%20RADIO%20E%20O%20CINEMA%20EM%20MEADOS%20DOS%20ANOS%2050.pdf
http://www.uespi.br/prop/siteantigo/XSIMPOSIO/TRABALHOS/PRODUCAO/Ciencias%20da%20Educacao/IGREJA%20E%20COMUNICACAO-A%20IMPRENSA%20CATOLICA,%20O%20RADIO%20E%20O%20CINEMA%20EM%20MEADOS%20DOS%20ANOS%2050.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000300007


209 
 

comunicação e a fé em sociedades em midiatização. 2. ed., São Leopoldo: Editora Unisinos, 

2013. 

 

STEUER, Jonathan. Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. Journal of 

Communication, Stanford, n. 4, p.73-93, set.-dez., 1992. Disponível em: < 

http://steinhardtapps.es.its.nyu.edu/create/courses/2015/reading/steuer.pdf>. Acesso em: 5 jan. 

2018. 

 

STOURTON, Ed. Seria o Papa Francisco comunista? BBC News, Brasil, 8 jun. 2015. 

Disponível em: < 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150608_papa_comunista_lgb>. Acesso 

em: 27 jan. 2018. 

 

TAVARES, Paulo Afonso. Inter Mirifica: O Divisor de Água na relação da Igreja Católica com 

os Meios de Comunicação Social. XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Centro-Oeste, Goiânia, 19-21 maio 2016. Disponível em: < 

http://www.portalintercom.org.br/anais/centrooeste2016/resumos/R51-0496-1.pdf>. Acesso 

em: 24 set. 2018. 

 

THOMPSON, John. A mídia e a modernidade: Uma teoria social da mídia. 2. ed. Petrópolis, 

RJ: Editora Vozes, 1998. 

 

VAN DIJCK, José. La cultura de la conectividade: Una historia crítica de las redes sociales. 

Tradução de Hulo Salas. 1. ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016. 

 

VATICAN. Biografia do Santo Padre Francisco. Vatican, Vaticano, 2013a. Disponível em: < 

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/biography/documents/papa-francesco-biografia-

bergoglio.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2018. 

 

VATICAN. Carta Apostólica em forma de «Motu Proprio» do Sumo Pontífice Francisco, de 

27 de junho de 2015. Para a Instituição da Secretaria para a Comunicação. Vatican, Vaticano, 

p.01-02, 2015. Disponível em: < 

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-

proprio_20150627_segreteria-comunicazione.html>. Acesso em: 30 jul. 2018. 

 

VATICAN. Carta Encíclica Divini Illius Magistri, de 31 de dezembro de 1929. Acerca da 

educação cristã da juventude. Vatican, Vaticano, p.01-33, 1929. Disponível em: < 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-

illius-magistri.html>. Acesso em: 13 maio 2018. 

 

VATICAN. Carta Encíclica Miranda Prorsus, de 08 de setembro de 1957. Sobre a 

Cinematografia, a Rádio e a Televisão. Vatican, Vaticano, p.01-28, 1957. Disponível em: < 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-

xii_enc_08091957_miranda-prorsus.html>. Acesso em: 13 maio 2018. 

 

http://steinhardtapps.es.its.nyu.edu/create/courses/2015/reading/steuer.pdf
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150608_papa_comunista_lgb
http://www.portalintercom.org.br/anais/centrooeste2016/resumos/R51-0496-1.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.pdf
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150627_segreteria-comunicazione.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150627_segreteria-comunicazione.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_08091957_miranda-prorsus.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/pt/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_08091957_miranda-prorsus.html


210 
 

VATICAN.  Carta Encíclica Redemptoris Missio, de 07 de dezembro de 1990. Sobre a validade 

permanente do mandato missionário. Vatican, Vaticano, p.01-74, 1990. Disponível em: < 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html>. Acesso em 29 jul. 2017. 

 

VATICAN. Carta Encíclica Vigilanti Cura, de 29 de junho de 1936. Em paz e comunhão com 

a Sé Apostólica sobre o Cinema. Vatican, Vaticano, p.01-11, 1936. Disponível em: < 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-

xi_enc_29061936_vigilanti-cura.html>. Acesso em: 13 maio 2018. 

 

VATICAN. Declaração Nostra Aetate, de 28 de outubro de 1965. Sobre a Igreja e as religiões 

não-cristãs. Vatican, Vaticano, p.01-04, 1965. Disponível em: < 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_decl_19651028_nostra-aetate_po.html#>. Acesso em: 01 ago. 2018. 

 

VATICAN. Decreto Inter Mirifica, de 4 de dezembro de 1966. Sobre os meios de comunicação 

social. Vatican, Vaticano, p.01-06, 1966. Disponível em: 

<http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_decree_19631204_inter-mirifica_po.html>. Acesso em 29 jul. 2017. 

 

VATICAN. Discurso do Papa Bento XVI, de 27 de outubro de 2011. Sobre o Dia de Reflexão, 

Diálogo e Oração pela Paz e a Justiça no mundo "Peregrinos da verdade, peregrinos da paz". 

Vatican, Vaticano, p.01-04, 2011. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/pt/speeches/2011/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20111027_assisi.html>. Acesso em: 

02 ago. 2018. 

 

VATICAN. Mensagem do Papa Bento XVI para o 40º Dia das Comunicações Sociais, de 28 

de maio de 2006. A mídia: rede de comunicação, comunhão e cooperação. Vatican, Vaticano, 

p.01-04, 2006. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/pt/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20060124_40th-world-

communications-day.html>. Acesso em: 14 maio 2018. 

 

VATICAN. Mensagem do Papa Bento XVI 

para o 47º Dia Mundial das Comunicações Sociais, de 12 de maio de 2013b. Redes sociais: 

portais de verdade e de fé; novos espaços de evangelização. Vatican, Vaticano, p.01-04, 2013. 

Disponível em: <https://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/pt/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-

communications-day.html>. Acesso em 12 fev. 2018. 

 

VATICAN. Mensagem do Santo Padre Francisco para o XLVIII Dia Mundial das 

Comunicações Sociais, de 1º de junho de 2014. Comunicação ao serviço de uma autêntica 

cultura do encontro. Vatican, Vaticano, p.01-04, 2014. Disponível em: 

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-

francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html. Acesso em: 15 maio 2018. 

 

http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29061936_vigilanti-cura.html
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/pt/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29061936_vigilanti-cura.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_po.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2011/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20111027_assisi.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2011/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20111027_assisi.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20060124_40th-world-communications-day.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20060124_40th-world-communications-day.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20060124_40th-world-communications-day.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html


211 
 

VATICAN. Mensagem do Papa Francisco para o 51ª Dia Mundial das Comunicações Sociais, 

de 28 de maio de 2017. “Não tenhas medo, que Eu estou contigo” (Is 43, 5). Comunicar 

esperança e confiança, no nosso tempo. Vatican, Vaticano, p.01-04, 2017. Disponível em: < 

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-

francesco_20170124_messaggio-comunicazioni-sociali.html>. Acesso em: 15 maio 2018. 

 

VATICAN. Palavras do Santo Padre, de 20 de setembro de 2016. Visita do Papa Francisco a 

Assis para a Jornada de Oração pela Paz. Vatican, Vaticano, p.01-06, 2016. Disponível em: 

<http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2016/september/documents/papa-

francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

VATICAN. Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, de 28 de fevereiro de 2002. 

Sobre Igreja e Internet. Vatican, Vaticano, p.01-11, 2002. Disponível em: < 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_200

20228_church-internet_po.html>. Acesso em: 30 jul. 2018. 

 

VATICAN. Regimini Ecclesiae Universae, de 15 de agosto de 1967. Constituição Apostólica 

do Papa Paulo VI à Cúria Romana. Vatican, Vaticano, p.01-32, 1967. Disponível em: 

<http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-

vi_apc_19670815_regimini-ecclesiae-universae.html>. Acesso em: 02 ago. 2018. 

 

VATICAN. Saudação do Papa Francisco à Delegação Budista da Tailândia, de 16 de maio 

2018. Vatican, Vaticano, p.01, 2018b. Disponível em: 

<http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/may/documents/papa-

francesco_20180516_delegazione-buddista.html>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

VATICAN. Sínodo dos Bispos: XV Assembléia Geral Ordinária “Jovens, a fé e discernimento 

vocacional” – Reunião Pré-Sinodal. Vatican, Roma, 19-24 mar. 2018a. Dispoível em: < 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/24/0220/00482.html

#porto>. Acesso em: 11 dez. 2018. 

 

VATICAN NEWS. Dois anos de Francisco no Instagram: a misericórdia contada em imagens. 

Vatican News, Vaticano, 19 mar. 2018a. Disponível em: 

<https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-03/papa-francisco-instagram-dois-

anos.html>. Acesso em: 13 abr. 2018. 

 

VATICAN NEWS. O Anuário Pontifício 2018 e o Annuarium Statisticum Ecclesiae. Vatican 

News, Vaticano, 17 jun. 2018e. Disponível em: < 

https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2018-06/anuario-pontificio-2018-annuarium-

statisticum-ecclesiae.html>. Acesso em: 13 abr. 2018. 

 

VATICAN NEWS. O Papa Francisco na Quinta-feira Santa no cárcere “Regina Coeli”. Vatican 

News, Vaticano, 20 mar. 2018b. Disponível em: < 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-03/o-papa-na-quinta-feira-santa-na-prisao--

regina-coeli-.html>. Acesso em: 26 nov. 2018. 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20170124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papa-francesco_20170124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2016/september/documents/papa-francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2016/september/documents/papa-francesco_20160920_assisi-preghiera-pace.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_church-internet_po.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_church-internet_po.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19670815_regimini-ecclesiae-universae.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19670815_regimini-ecclesiae-universae.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/may/documents/papa-francesco_20180516_delegazione-buddista.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/may/documents/papa-francesco_20180516_delegazione-buddista.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/24/0220/00482.html#porto
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/24/0220/00482.html#porto
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-03/papa-francisco-instagram-dois-anos.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-03/papa-francisco-instagram-dois-anos.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-03/o-papa-na-quinta-feira-santa-na-prisao--regina-coeli-.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-03/o-papa-na-quinta-feira-santa-na-prisao--regina-coeli-.html


212 
 

VATICAN NEWS. Papa: diálogo inter-religioso e colaboração. Vatican News, Vaticano, 16 

maio 2018d. Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-05/papa-

francisco-dialogo-inter-religioso-colaboracao.html>. Acesso em: 2 ago. 2018. 

 

VATICAN NEWS. Papa Francisco: Dom Tonino Bello, bispo servo que se fez povo. Vatican 

News, Vaticano, 20 abr. 2018c. Disponível em: 

<https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-04/papa-francisco-molfetta-santa-

missa0.html>. Acesso em: 17 dez. 2018. 

 

VATICAN STATE. A Praça. Vatican State, Vaticano, 2007. Disponível em: < 

http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/monumenti/basilica-di-s-pietro/la-

piazza.html>. Acesso em: 19 ago. 2018. 

 

WERTHEIM, Margaret. Uma história do espaço de Dante à Internet. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2001. 

 

WOLTON, Dominique. Bial conversa com o sociólogo francês Dominique Wolton. Conversa 

com Bial, São Paulo, 28 set. 2018. Disponível em: < https://globoplay.globo.com/v/7051799/>. 

Acesso em: 3 out. 2018. 

 

______. Dominique Wolton fala sobre a relação do Papa Francisco com a igreja brasileira. 

Conversa com Bial, São Paulo, 28 set. 2018. Disponível em: 

<https://globoplay.globo.com/v/7060643/>. Acesso em: 3 out. 2018. 

 

______. Dominique Wolton revela suas impressões pessoais sobre o Papa Francisco. Conversa 

com Bial, São Paulo, 28 set. 2018. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/7060641/>. 

Acesso em: 3 out. 2018. 

 

______. Informar não é comunicar. Porto Alegre: Sulina, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-05/papa-francisco-dialogo-inter-religioso-colaboracao.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-05/papa-francisco-dialogo-inter-religioso-colaboracao.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-04/papa-francisco-molfetta-santa-missa0.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-04/papa-francisco-molfetta-santa-missa0.html
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/monumenti/basilica-di-s-pietro/la-piazza.html
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/it/monumenti/basilica-di-s-pietro/la-piazza.html
https://globoplay.globo.com/v/7051799/
https://globoplay.globo.com/v/7060643/
https://globoplay.globo.com/v/7060641/


213 
 

APÊNDICE A – Quadro dos documentos do Vaticano que marcam a relação Igreja-Mídia 

 

 
 

 

Ano Documento Ideia central Papa

1487 Inter Multiplices
A Igreja estabelece seu pensamento a respeito dos 

impressos e de que forma deveriam ser abordados.
Inocêncio VIII 

1766 Christiane Reipublicae

A Igreja condena as obras impressas e ratifica a 

responsabilidade dos bispos  em combater a literatura 

imoral.

Clemente XIII

1929 Carta Encíclica Divini Illius Magistri

A Igreja aborda como deve ser a educação cristã da 

juventude, impedindo o acesso aos livros que 

considerava ímpios e licenciosos.

Pio XI 

1936 Carta Encíclica Vigilanti Cura
Igreja afirma que o cinema precisa colocar-se a 

serviço do aperfeiçoamento do homem.
Pio XI 

1957 Carta Encíclica Miranda Prorsus

A Igreja começa a reconhecer a importância dos 

meios de comunicação, a fim de conquistar um poder 

de influência cada vez maior e de propagar suas 

mensagens não só naquele momento, mas também no 

futuro.

Pio XII 

1966 Decreto Inter Mirifica

A Igreja assume que para propagar a palavra de 

Deus e, assim, evangelizar, é preciso utilizar-se dos 

meios de comunicação social e ensinar aos homens a 

fazer uso dos mesmos. 

Paulo VI 

1990 Carta Encíclica Redemptoris Missio

A Igreja admite que além de difundir a mensagem 

cristã e o seu magistério, é necessário integrar a 

mensagem na "nova cultura" que se anuncia - uso dos 

meios de comunicação de massa.

João Paulo II

2006
Mensagem ao 40º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais

A Igreja entende que a mídia é uma rede capaz de 

facilitar a comunicação, a comunhão e a cooperação. 

Mas, ressalta a importância da veracidade nos 

conteúdos veiculados.

Bento XVI

2013
Mensagem ao 47º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais

A Igreja se posiciona sobre as redes sociais, 

reconhendo sua capacidade de fazer surgir novas 

relações e novas formas de comunidade.

Bento XVI

2014
Mensagem ao 48º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais

A Igreja assume as potencialicidades das tecnologias 

de comunicação, principalmente no seu caráter 

aproximativo. Porém, adverte que os problemas 

sociopolíticos e, consequentemente, de acessibilidade 

à essas novas formas de comunicação precisam ser 

considerados, a fim de não excluir ninguém.

Francisco

2015
Carta Apostólica em forma de «Motu 

Proprio »

Instauração da Secretaria de Comunicação na Igreja 

Católica, em virtude do contexto comunicativo voltado 

para os meios de comunicação digitais.

Francisco

2017
Mensagem ao 51º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais

Fala sobre a importância de uma linguagem mais 

compreensível, a fim de que os indivíduos consigam 

aplicar os ensinamentos cristão sem suas vidas.

Francisco

Igreja e mídia segundo o Vaticano


